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י"ח טבת תשע"ג - 131/12/2012



 ידיעות כלליות
 כתובת לשכת סימני המסחר היא:

 .95951, מיקוד 5,הגן הטכנולוגי, בניין מס' 1הפועל מס' רחוב אגודת ספורט 
 . בימי ו' וערבי חגים אין קבלת קהל.18:80-ו 03:80קבלת קהל בימים א' עד ה' בין השעות 

 
, הניתן להורדה, מופיע באתר האינטרנט של מחלקת סימני PDFקובץ היומן בפורמט 
או באתר רשומות בכתובת:  www.trademarks.justice.gov.ilהמסחר בכתובת: 

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Reshumot/ 
 
 

 לפקודת סימני המסחר 42סעיף הודעת התנגדות על פי             
 

כל המעוניין להתנגד לרישום סימני מסחר על פי הבקשות שפרטיהן מתפרסמים להלן יכול 
תוך שלושה חודשים מתאריך יומן זה, להגיש לרשם סימני המסחר הודעת התנגדות בדרך 

 לתקנות סימני המסחר. 85הקבועה בתקנה 
                       

ONGENERAL INFORMATI 
 

The addressed of the Trade Marks department is:                                          
The Commissioner of Trade Marks,1 Agudat Sport Hapoel St.                          
 Technological Garden, P.O.B. 96951                                                                 
The Registry is open to the public from Sunday to Thursday between 
08:30      a.m. and 13:20 p.m. On Fridays and eve of holidays the office is 
closed.          

 
The Journal's downloadable file is available on the page of the Patent Office  
On the Internet site of the Trademarks Department at the following address 

ademarks.justice.gov.ilwww.tr                                                
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Reshumot/or at the address of Reshumot:  

 
TICE OF OPPOSITION UNDER SECTION 24 OF THE TRADE MARKS NO

ORDINANCE 
 

Any person interested in opposing the registration of a Trade Marks on the 
application particulars which are listed herein after may within three months 

from the date of this journal, give notice to the Registrar of Trade Marks in the 
manner prescribed in Rule 36 of the Trade Marks Rules 
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בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות
TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

Trade Mark No. 184325 מספר סימן

Application Date 23/10/2005 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is a three-dimensional mark. הסימן הינו סימן תלת מימדי.

 Owners

Name: The Coca-Cola Company

Address: one coca-cola plaza, Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 83

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages; all 
included in class 32.

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים 

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.                             
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OMNI

Trade Mark No. 216895 מספר סימן

Application Date 25/11/2008 תאריך הגשה

 Owners

Name: Visa Europe Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 69867

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Bank cards, charge cards, credit cards, debit cards, 
stored value cards, payment cards, including such 
cards having integrated circuits and microprocessors; 
excluding electronic terminals for processing and 
transferring credit and debit card transactions, 
payments andfinancial data, and other information 
presented thereto, and computer software for 
programming such terminals; all included in class 9.

כרטיסי בנק, כרטיסי הטענה, כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב, 
כרטיסי הטענה של חנויות, כרטיסי תשלום, כולל סוגי כרטיסים 
המשלבים מעגלים ומיקרו-מעבדים; למעט מסופים אלקטרוניים 
לעיבוד ולהעברת נתונים על עסקאות בכרטיסי אשראי וחיוב, 
נתונים כלכליים ושילומים, ואינפורמציה אחרת המוצגת שם, וכן 
תוכנת מחשבים לתכנות מסופים כאמור; כולם נכללים בסוג 9.   
                                                                                    

                                                                      

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Norway, 16/10/2008, No. 200812943 נורבגיה, 16/10/2008, מספר 200812943

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 219040 מספר סימן

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: NICI GmbH

Address: Langheimer Strasse 94, Altenkunstadt, 96264, 
Germany

Identification No.: 70252

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Plush figures; games and playthings; gymnastic and 
sporting articles (included in class 28); all included in 
class 28.

דמויות קטיפתיות; משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט 
(הנכללים בסוג 28); הנכללים כולם בסוג 28.                         
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NICI

Trade Mark No. 219070 מספר סימן

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: NICI GmbH

Address: Langheimer Strasse 94, Altenkunstadt, 96264, 
Germany

Identification No.: 70252

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Plush figures; games and playthings; gymnastic and 
sporting articles (included in class 28).

דמויות קטיפתיות; משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט 
(הנכללים בסוג 28).                                         

י"ח טבת תשע"ג - 631/12/2012



AIRFORGE

Trade Mark No. 225057 מספר סימן

Application Date 11/11/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: Oelheld GmbH

Address: Ulmer Strasse 135-139, Stuttgart, 70188, 
Germany

Identification No.: 70719

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Lubricants for the hot shaping of metals. חומרי סיכה לעיצוב מתכות בחום.                         
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Trade Mark No. 226141 מספר סימן

Application Date 30/12/2009 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The applicant undertakes to limit the list of goods 
within five years of the application date to the specific 
preparations for which the mark is in actual use.

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך 
חמש שנים מיום הגשת הבקשה , לתכשירים הספציפיים 

שלסימונם נועד הסימן למעשה

Ownersבעלים

Name: Assuta Advanced Technologies Ltd. שם: אסותא טכנולוגיות מתקדמות בע"מ

Address: תל אביב, ישראל כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 512013996מספר זיהוי: 512013996

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparation, sanitary preparation for 
medical use, dietetic substances adapted for medical 
use, food for babies, plasters, materials for 
dressings, material for stopping teetth, disinfectants; 
all the preparation and the goods in this class are not 
regarding to cosmetic preparations, toiletries and 
mouth hygiene preparations, including soaps and 
mouth wash;  all included in class 5.

תכשירי רוקחות, תכשירים סניטריים לשימוש רפואי, חומרים 
דיאטתיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות, 

איספלניות, חומרי חבישה, חומרים למילוי שיניים, חומרי חיטוי; 
כל התכשירים והסחורות הכלולת בסוג זה אינם מתייחסים 

לתכשירי קוסמטיקה, טואלטיקה והיגינת הפה, לרבות סבונים 
ומי פה; הנכללים כולם בסוג 5.                                           
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EMERY

Trade Mark No. 226339 מספר סימן

Application Date 13/01/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 1049772

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
1049772

Dated 13/01/2010 (Section 16) מיום 13/01/2010 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Emery Oleochemicals GmbH

Address: Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, Germany

Identification No.: 800900

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery goods; ethereal oils, agents for 
personal hygiene and beauty care, hair tonics; tooth 
cleaning agents; all included in class 3.

סבונים; סחורות פרפומריה; שמנים אתריים, גורמי היגיינה 
אישית וטיפול יופי, טוניקים לשיער; גורמי ניקוי שיניים; הנכללים 

כולם בסוג 3.                                   

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 14/07/2009, No. 302009041120.4/01 גרמניה, 14/07/2009, מספר 302009041120.4/01

Class: 3 סוג: 3
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BETTER FOOD BETTER WORLD

Trade Mark No. 227519 מספר סימן

Application Date 23/02/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Mexico No. 476414 מקסיקו מספר: 476414

Dated 12/09/2000 (Section 16) מיום 12/09/2000 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Agraquest, Inc.

Address: 1540 Drew Ave, Davis, California, 95618, 
U.S.A.

Identification No.: 68086

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

כתובת : המרפא 1, ת.ד. 45087, ירושלים, 91450, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Fungicides; insecticides, pesticides; all included in 
class 05

קוטלי פטריות; קוטלי חרקים, קוטלי מזיקים; הנכללים כולם 
בסוג 05.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 24/08/2009, No. 77811137 ארה"ב, 24/08/2009, מספר 77811137

Class: 5 סוג: 5

י"ח טבת תשע"ג - 1031/12/2012



Trade Mark No. 228232 מספר סימן

Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 162784

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
162784

Dated 01/04/1996 (Section 16) מיום 01/04/1996 (סעיף 16) 

 Owners

Name: SEVEN TOWNS SA

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 70898

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Laslaw, Gershoni & Co., Adv

Address: Hayezira 3, Ramat Gan, Israel

שם: לסלו, גרשוני ושות', עו"ד

כתובת : היצירה 3 (בית ש.א.פ), רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Three dimensional puzzles; all included in class 28. תצריפים תלת מימדיים; הכלולים כולם בסוג 28                     
  

י"ח טבת תשע"ג - 1131/12/2012



Trade Mark No. 228233 מספר סימן

Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 323329

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
323329

Dated 25/04/1996 (Section 16) מיום 25/04/1996 (סעיף 16) 

 Owners

Name: SEVEN TOWNS SA

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 70898

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Laslaw, Gershoni & Co., Adv

Address: Hayezira 3, Ramat Gan, Israel

שם: לסלו, גרשוני ושות', עו"ד

כתובת : היצירה 3 (בית ש.א.פ), רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and promoting of good and services in 
the print, billboard, television, internet and any other 
media; all included in class 35.

פרסום וקידום מכירות של מוצרים ושירותים בדפוס, שלטי 
חוצות, טלוויזיה רשת האינטרנט, וכל אמצעי מדיה אחר; 

הכלולים כולם בסוג 35.                                   
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Trade Mark No. 230379 מספר סימן

Application Date 06/06/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Backpacks; hydration packs, namely, backpacks for 
carrying a liquid storage container; backpack 
components, namely, harnesses and hip belts; sport 
packs in the nature of ski packs, snowboard packs 
and climbing packs; daypacks; messenger and 
courier bags; sling bags; backpack covers; 
accessories, namely, pouches, bottle holders, and 
map carriers; rain covers for backpacks; fanny packs; 
travel packs; wheeled travel bags and cargo bags; 
storage bags; organizers; duffel bags; shoulder bags; 
frames for carrying children; all included in class 18.

תיקי גב; שקיות למניעת התייבשות, שהם, תיקי גב לנשיאת 
מיכל אחסון של נוזל; רכיבי תיק גב, שהם, רתמות וחגורות ירך; 

תיקי ספורט בצורת תיקי סקי, תיקי סנובורד ותיקי טיפוס; 
תרמילים; תיקי שליחים ורצים; תיקי רצועה; כיסויים לתיקי גב; 
אביזרים, שהם, כיסים, מחזיקי בקבוקים ונושאי מפה; כיסויי 
גשם לתרמילים; פאוצ'ים; תיקי מסע; תיקי מסע על גלגלים 
ותיקי מטען; תיקי אחסון; מארגנים; תיקי שק; תיקי כתף; 

מתקנים לנשיאת ילדים; הנכללים כולם בסוג 18;                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 28/05/2010, No. 85/050,701 ארה"ב, 28/05/2010, מספר 85/050,701

Class: 18 סוג: 18

Backpacks; hydration packs, namely, backpacks for 
carrying a liquid storage container; backpack 
components, namely, harnesses and hip belts; sport 
packs in the nature of ski packs, snowboard packs 
and climbing packs; daypacks; messenger and 
courier bags; sling bags; backpack covers; 
accessories, namely, pouches, bottle holders, and 
map carriers; rain covers for backpacks; fanny packs; 
travel packs; wheeled travel bags and cargo bags; 
storage bags; organizers; duffel bags; shoulder bags;

תיקי גב; שקיות למניעת התייבשות, שהם, תיקי גב לנשיאת 
מיכל אחסון של נוזל; רכיבי תיק גב, שהם, רתמות וחגורות ירך; 

תיקי ספורט בצורת תיקי סקי, תיקי סנובורד ותיקי טיפוס; 
תרמילים; תיקי שליחים ורצים; תיקי רצועה; כיסויים לתיקי גב; 
אביזרים, שהם, כיסים, מחזיקי בקבוקים ונושאי מפה; כיסויי 
גשם לתרמילים; פאוצ'ים; תיקי מסע; תיקי מסע על גלגלים 

ותיקי מטען; תיקי אחסון; מארגנים; תיקי שק; תיקי כתף;           
                                                                                      
                                                                                      

                                          

U.S.A., 28/05/2010, No. 85/050,719 ארה"ב, 28/05/2010, מספר 85/050,719

Class: 18 סוג: 18

frames for carrying children מתקנים לנשיאת ילדים.                 

י"ח טבת תשע"ג - 1331/12/2012



 Owners

Name: Osprey Packs, Inc.

Address: Progres Circle 115, Cortez, Colorado, U.S.A.

Identification No.: 801296

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 1431/12/2012



Trade Mark No. 231100 מספר סימן

Application Date 05/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE C.V.

Address: Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia 
Chapala, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, Mexico

Identification No.: 801385

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; tequila; all included in class 33 משקאות כוהליים ; טקילה;  הכל כלול בסוג 33.                     
    

י"ח טבת תשע"ג - 1531/12/2012



FORCAPIL

Trade Mark No. 231341 מספר סימן

Application Date 14/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Laboratoires ARKOPHARMA

Address: Zone Industrielle de Carros, BP 28-05611, 
Carros Cedex, France

Identification No.: 801411

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances adapted for medical use, and 
specifically capsules, to prevent hair loss and 
enhance hair growth; all included in Class 5.

חומרים תזונתיים מתואמים לשימוש רפואי, ובעיקר קפסולות 
למנוע נשירת שיער ולשפר גדילת שיער; הנכללים כולם בסוג 5. 

                                                                    

י"ח טבת תשע"ג - 1631/12/2012



CALL IT SPRING 

Trade Mark No. 231353 מספר סימן

Application Date 04/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Aldo Group International AG

Address: Lindenstrasse 8, Baar, CH 6340, Switzerland

Identification No.: 56910

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Shoe polish, aerosol and non-aerosol cleaners and 
protectors for leather, suede and and fabric; all 
included in class 3.                                                       
                        

מוצרים לשמירת וטיפול דברי הנעלה והלבשה, דהיינו מבריק 
נעליים, תכשירי ניקוי והגנה בצורת תרסיס ושאינו תרסיס 
ושאינו תרסיס עבור עור, זמש ואריג; הנכללים כולם בסוג 3.

י"ח טבת תשע"ג - 1731/12/2012



FLITERGE

Trade Mark No. 232757 מספר סימן

Application Date 22/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים בסוג 5.           
                              

י"ח טבת תשע"ג - 1831/12/2012



ADEVEO

Trade Mark No. 232758 מספר סימן

Application Date 22/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים בסוג 5.           
                              

י"ח טבת תשע"ג - 1931/12/2012



VOTUBIA

Trade Mark No. 232759 מספר סימן

Application Date 22/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים בסוג 5.           
                              

י"ח טבת תשע"ג - 2031/12/2012



FLITERG

Trade Mark No. 232761 מספר סימן

Application Date 22/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים בסוג 5.           
                              

י"ח טבת תשע"ג - 2131/12/2012



ETROFLYT

Trade Mark No. 232762 מספר סימן

Application Date 22/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים בסוג 5.           
                              

י"ח טבת תשע"ג - 2231/12/2012



FLITRIAQ

Trade Mark No. 232763 מספר סימן

Application Date 22/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים בסוג 5.           
                              

י"ח טבת תשע"ג - 2331/12/2012



XLARET

Trade Mark No. 232764 מספר סימן

Application Date 22/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים בסוג 5.           
                              

י"ח טבת תשע"ג - 2431/12/2012



LAYPEX

Trade Mark No. 232765 מספר סימן

Application Date 22/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים בסוג 5.           
                              

י"ח טבת תשע"ג - 2531/12/2012



TIGREZON

Trade Mark No. 232766 מספר סימן

Application Date 22/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים בסוג 5.           
                              

י"ח טבת תשע"ג - 2631/12/2012



ZATAFLIT

Trade Mark No. 232767 מספר סימן

Application Date 22/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים בסוג 5.           
                              

י"ח טבת תשע"ג - 2731/12/2012



IGREZON

Trade Mark No. 232768 מספר סימן

Application Date 22/09/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים בסוג 5.           
                              

י"ח טבת תשע"ג - 2831/12/2012



DUKIM

דוקים
Trade Mark No. 233303 מספר סימן

Application Date 27/10/2010 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1080897 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: NEPTUNE FOOD PRODUCTS (1990) LTD. שם: נפטון מוצרי מזון (1990) בע"מ

Address: P.O.Box 2247, Emek Sarah, Beer Sheva, Israel כתובת : ת.ד. 2247, עמק שרה, באר שבע, ישראל

Identification No.: 511442931מספר זיהוי: 511442931

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Snack foods based on chickpeas and lentils; all 
included in class 29.

חטיפי מזון על בסיס חומוס ועדשים; הכל כלול בסוג 29.           
                            

Class: 30 סוג: 30

Spices, sauces and snack foods based on fried or 
baked wheat and corn; all included in class 30.

תבלינים, רטבים וחטיפי מזון על בסיס חיטה מטוגנת או אפויה 
ותירס; הכל כלול בסוג 30.                                 

י"ח טבת תשע"ג - 2931/12/2012



TRUEWHITE

Trade Mark No. 233584 מספר סימן

Application Date 10/11/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Taiwan No. 01391214 טיואן מספר: 01391214

Dated 16/12/2009 (Section 16) מיום 16/12/2009 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Cree, Inc.

Address: 4600 Silicon Drive, Durham, North Carolina, 
27703, U.S.A.

Identification No.: 57334

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Light emitting diodes (LEDS); all included in class 9. דיודות פולטת אור (LEDS); הנכללים כולם בסוג 9.               
    

Class: 11 סוג: 11

Light fixtures; all included in class 11. גופי תאורה; הנכללים כולם בסוג 11.".             

י"ח טבת תשע"ג - 3031/12/2012



PATIZRA

Trade Mark No. 233937 מספר סימן

Application Date 25/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים בסוג 5.           
                              

י"ח טבת תשע"ג - 3131/12/2012



Trade Mark No. 234674 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: "DELEK" ISRAEL FUEL COMPANY LTD. שם: "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

Address: רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל כתובת : רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל

Identification No.: 520018946מספר זיהוי: 520018946

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Presenti, Adv., c/o M. Firon and Co., Adv.

Address: Beit Orek, 16 Abba Hilel Silver Road, Ramat 
Gan, 52506, Israel

שם: ערן פרזנטי, עו"ד, אצל מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : בית עורק, דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 52506, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computerized fueling device for vehicles; 
computerized device for purchasing fuels, oils, 
additives and urea; magnetic data carries; all 
included in class 9.

התקן ממוחשב לתדלוק כלי רכב; התקן ממוחשב לרכישת 
דלקים, שמנים, תוספים ואוריאה; נושאי נתונים מגנטיים; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                      

Class: 35 סוג: 35

Services of purchasing fuels, oils, urea and 
additives;internet based information regarding the 
services; all included in class 35.

שירותים הכוללם רכישת דלקים, שמנים, אוריאה ותוספים; 
שירותי מידע אינטרנטי הקשורים לשירותים אלו; הנכללים כולם 

בסוג 35                                   

Class: 37 סוג: 37

Fueling services for vehicles; all included in class 37. שירותי תדלוק לכלי רכב; הנכללים כולם בסוג 37.                   
      

י"ח טבת תשע"ג - 3231/12/2012



 דלקן 
Trade Mark No. 234675 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: "DELEK" ISRAEL FUEL COMPANY LTD. שם: "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

Address: רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל כתובת : רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל

Identification No.: 520018946מספר זיהוי: 520018946

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Presenti, Adv., c/o M. Firon and Co., Adv.

Address: Beit Orek, 16 Abba Hilel Silver Road, Ramat 
Gan, 52506, Israel

שם: ערן פרזנטי, עו"ד, אצל מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : בית עורק, דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 52506, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computerized fueling device for vehicles; 
computerized device for purchasing fuels, oils, 
additives and urea; magnetic data carries; all 
included in class 9.

התקן ממוחשב לתדלוק כלי רכב; התקן ממוחשב לרכישת 
דלקים, שמנים, תוספים ואוריאה; נושאי נתונים מגנטיים; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                      

Class: 35 סוג: 35

Services of purchasing fuels, oils, urea and 
additives;internet based information regarding the 
services; all included in class 35.

שירותים הכוללם רכישת דלקים, שמנים, אוריאה ותוספים; 
שירותי מידע אינטרנטי הקשורים לשירותים אלו; הנכללים כולם 

בסוג 35                                   

Class: 37 סוג: 37

Fueling services; all included in class 37.   .37 שירותי תדלוק לכלי רכב; הנכללים כולם בסוג

י"ח טבת תשע"ג - 3331/12/2012



Trade Mark No. 234694 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: "DELEK" ISRAEL FUEL COMPANY LTD. שם: "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

Address: רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל כתובת : רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל

Identification No.: 520018946מספר זיהוי: 520018946

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Presenti, Adv., c/o M. Firon and Co., Adv.

Address: Beit Orek, 16 Abba Hilel Silver Road, Ramat 
Gan, 52506, Israel

שם: ערן פרזנטי, עו"ד, אצל מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : בית עורק, דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 52506, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computerized fueling device for vehicles; 
computerized device for purchasing fuels, oils, 
additives and urea; magnetic data carries; all 
included in class 9.

התקן ממוחשב לתדלוק כלי רכב; התקן ממוחשב לרכישת 
דלקים, שמנים, תוספים ואוריאה; נושאי נתונים מגטיים; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                        

Class: 35 סוג: 35

Services of purchasing fuels, oils, urea and 
additives;internet based information regarding the 
services; all included in class 35.

שירותים הכוללם רכישת דלקים, שמנים, אוריאה ותוספים; 
שירותי מידע אינטרנטי הקשורים לשירותים אלו; הנכללים כולם 

בסוג 35                                   

Class: 37 סוג: 37

Fueling  services for vehicles; all included in class 37. שירותי תדלוק לכלי רכב; הנכללים כולם בסוג 37.                   
        

י"ח טבת תשע"ג - 3431/12/2012



FERRI CARE 

Trade Mark No. 234808 מספר סימן

Application Date 02/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MACCABICARE LTD שם: מכביקאר בע"מ

Address: 2 Koyfman st., Tel Aviv, 68012, Israel כתובת : קויפמן 2, תל אביב, 68012, ישראל

Identification No.: 513671297מספר זיהוי: 513671297

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit, Pollak, Matalon & Co., Adv.

Address: N.Y.P Tower, 19 Floor 17 Yitzchak Sade 
Street, Tel Aviv, 67775, Israel

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל נצבא, קומה 19, רחוב יצחק שדה 17, תל אביב, 
67775, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vitamins and dietary supplements for infants; all 
included in class 5.

ויטמינים ותוספי תזונה תינוקות; הנכללים כולם בסוג 5.           
                            

י"ח טבת תשע"ג - 3531/12/2012



פרי קאר
Trade Mark No. 234809 מספר סימן

Application Date 02/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MACCABICARE LTD שם: מכביקאר בע"מ

Address: קויפמן 2, תל אביב, 68012, ישראל כתובת : קויפמן 2, תל אביב, 68012, ישראל

Identification No.: 513671297מספר זיהוי: 513671297

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit, Pollak, Matalon & Co., Adv.

Address: N.Y.P Tower, 19 Floor 17 Yitzchak Sade 
Street, Tel Aviv, 67775, Israel

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל נצבא, קומה 19, רחוב יצחק שדה 17, תל אביב, 
67775, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vitamins and dietary supplements for infants; all 
included in class 5.

ויטמינים ותוספי תזונה לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 5.         
                            

י"ח טבת תשע"ג - 3631/12/2012



Trade Mark No. 235680 מספר סימן

Application Date 23/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064086 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4210742 ארה"ב מספר: 4210742

Dated 18/09/2012 (Section 16) מיום 18/09/2012 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Identification No.: 71318

(California, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

computer services, namely, providing online portal for 
troubleshooting in the nature of diagnosing problems 
relating to computer hardware, computer peripherals, 
consumer electronic devices, computer software and 
computer networks.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Trinidad and Tobago, 28/06/2010, No. 42396 טרינידד וטובגו, 28/06/2010, מספר 42396

Class: 42 סוג: 42

י"ח טבת תשע"ג - 3731/12/2012



Trade Mark No. 235715 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064895 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CMP Products Limited

Address: 36 Nelson Way,,Nelson Park East, Cramlington, 
Northumberland NE23 1WH, United Kingdom

Identification No.: 71889

(UK Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

כתובת : המרפא 1, ת.ד. 45087, ירושלים, 91450, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cables; wires; electric cables; fibre optic cables; 
cable glands; cable conduits; connectors for cables; 
cable outlets; cable protectors; cable sleeves; cable 
splices; cable trays; cable junctions; cable ducting; 
insulated cable; terminals for electric cable.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

United Kingdom, 28/06/2010, No. 2551382 ממלכה מאוחדת, 28/06/2010, מספר 2551382

Class: 9 סוג: 9

י"ח טבת תשע"ג - 3831/12/2012



DETAILS

Trade Mark No. 235776 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Advance Magazine Publishers Inc.

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 4987

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Electronic magazines, e-publications, provision of 
information via wireless and mobile devices in the 
fields of culture; all included in class 41.

מגזינים אלקטרוניים, פרסומים מקוונים, אספקת מידע דרך 
התקנים אלחוטיים וניידים בתחום של תרבות; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                                   

Class: 45 סוג: 45

Provision of information via wireless and mobile 
devices in the fields of fashion, style and apparel; all 
included in class 45.

אספקת מידע דרך התקנים אלחוטיים וניידים בתחומים של 
אופנה, סגנון ולבוש; הנכללים כולם בסוג 45.                         

                                                

י"ח טבת תשע"ג - 3931/12/2012



Trade Mark No. 236112 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SAVOY TEL AVIV (2006) LTD שם: סבוי תל-אביב (2006) בע"מ

Address: 2 Beitar st, Jerusalem, 93386, Israel כתובת : רח' בית"ר 2, ירושלים, 93386, ישראל

Identification No.: 513831610מספר זיהוי: 513831610

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services; restaurant, catering, bar and lounge 
services; resort and lodging services; provision of 
general purpose facilities for meetings, conferences 
and exhibitions; provision of banquets and social 
function facilities for special occasions; and 
reservation services for hotel accommodations; all 
included in class 43.

שירותי מלון; שירותי מסעדות, קייטרינג, בר ולאונג'; שירותי 
נופש ולינה; הספקת מתקנים שתכליתם הכללית היא לפגישות 
למטרות חברתיות לצורך אירועים מיוחדים; והספקת שירותי 

הזמנה של לינה בבית מלון; הנכללים כולם בסוג 43.               
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

י"ח טבת תשע"ג - 4031/12/2012



Trade Mark No. 236174 מספר סימן

Application Date 09/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067328 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZELLIE PROPERTIES, INC.

Address: 300 Delaware Avenue,,Suite 900, Wilmington, 
DE 19801, U.S.A.

Identification No.: 72022

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric power blowers; electric vacuum cleaners, 
wet/dry vacuum cleaners, electric blower vacuum 
cleaners, and carpet extractors.

י"ח טבת תשע"ג - 4131/12/2012



Trade Mark No. 236224 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PEGASUS TOURISM AND TRAVEL LTD שם: פגסוס תיירות ונסיעות בע"מ 

Address: רח' הרכב 4, תל אביב, 61572, ישראל כתובת : רח' הרכב 4, תל אביב, 61572, ישראל

Identification No.: 511636292מספר זיהוי: 511636292

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomo Dagan, Adv.

Address: Kehilat Venezia 8, Tel Aviv, 69400, Israel

שם: שלמה דגן, עו"ד

כתובת : רחוב קהילת ונציה 8, תל אביב-יפו, 69400, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Israel outbound tourism services. שירותי תיירות יוצאת מישראל.             

י"ח טבת תשע"ג - 4231/12/2012



Trade Mark No. 236361 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1014942 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the Established since 1780, Triple 
Distilled Irish Whiskey; Triple Distilled Matured & 
Bottled in Ireland, The Bow Street Distillery. 
separately, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: IRISH DISTILLERS LIMITED

Address: Simmonscourt House, Simmonscourt Road, 
Ballsbridge, Dublin 4, Ireland

Identification No.: 72082

(Ireland An Irish Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Irish whiskey.

י"ח טבת תשע"ג - 4331/12/2012



Trade Mark No. 236362 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1029413 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Green, 
cream. as shown in the  mark.

 Owners

Name: IRISH DISTILLERS LIMITED

Address: Simmonscourt House, Simmonscourt Road, 
Ballsbridge, Dublin 4, Ireland

Identification No.: 72082

(Ireland An Irish Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training and information 
relating to alcoholic beverages through organization 
of seminars, congresses, exhibitions, trade shows or 
tasting sessions; arranging compettions and games 
in the field of entertainment and sports; arranging 
cultural events on the theme of art, music, fashion or 
cinema.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink;  hotel services.

י"ח טבת תשע"ג - 4431/12/2012



Trade Mark No. 236371 מספר סימן

Application Date 10/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: GENBAND US LLC 

Address: 2801 Network Boulevard, Suite 300,, Frisco, 
Texas 75034, U.S.A.

Identification No.: 801888

A Limited Liability Company of Delaware 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software for control, 
security, and management of service provider 
communication networks; communication network 
hardware for communication service applications, 
call, session border, and security control, and 
management of communication networks; network 
computer software for communication service 
applications, call, session border and security control, 
and management of communication networks; all 
included in class 9.

חומרת מחשב ותוכנת מחשב עבור שליטה, אבטחה, וניהול של 
רשתות תקשורת של ספקית שירות; חומרת רשת תקשורת 
עבור יישומי שירות תקשורת, שיחה, גבול מפגש, ושליטה על 
אבטחה, וניהול של רשתות תקשורת; תוכנת מחשב רשת עבור 
יישומי שירות תקשורת, שיחה, גבול מפגש ושליטה על אבטחה, 
וניהול של רשתות תקשורת; הנכללים כולם בסוג 9.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 15/09/2010, No. 85/130,045 ארה"ב, 15/09/2010, מספר 85/130,045

Class: 9 סוג: 9

י"ח טבת תשע"ג - 4531/12/2012



GENBAND GENIUS

Trade Mark No. 236372 מספר סימן

Application Date 10/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: GENBAND US LLC 

Address: 2801 Network Boulevard, Suite 300,, Frisco, 
Texas 75034, U.S.A.

Identification No.: 801888

A Limited Liability Company of Delaware 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software for control, 
security, and management of service provider 
communication networks; communication network 
hardware, namely, routers, switches, devices, and 
computer hardware for communication service 
applications, call, session border, and security 
control, and management of communication 
networks; network computer software for routing, 
switching, and controlling communication service 
applications, call, session border and security control, 
and management of communication networks; all 
included in class 9.

חומרת מחשב ותוכנת מחשב עבור שליטה, אבטחה, וניהול של 
רשתות תקשורת של ספקית שירות; חומרת רשת תקשורת, 
דהיינו, נתבים, מתגים, מתקנים, וחומרת מחשב עבור יישומי 
שירות תקשורת, שיחה, גבול מפגש, ושליטה על אבטחה, 

וניהול של רשתות תקשורת; תוכנת מחשב רשת עבור ניתוב, 
מיתוג, ושליטה על יישומי שירות תקשורת, שיחה, גבול מפגש 
ושליטה על אבטחה, וניהול של רשתות תקשורת; הנכללים 

כולם בסוג 9.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 15/09/2010, No. 85/130,010 ארה"ב, 15/09/2010, מספר 85/130,010

Class: 9 סוג: 9

י"ח טבת תשע"ג - 4631/12/2012



Espresso Club 

אספרסו קלאב 
Trade Mark No. 236398 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ESPRESSO CLUB LTD. שם: אספרסו קלאב בע"מ

Address: Raoul Wallenberg 6, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' ראול ולנברג 6, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513868380מספר זיהוי: 513868380

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Granot & Co., Advs.

Address: 125 Menachem Begin st, Hayovel Tower (28th 
floor), Tel Aviv, Israel

שם: גרנות שות', עו"ד

כתובת : מנחם בגין 125, מגדל היובל (קומה 28), תל אביב, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric coffee machines, Electric coffee makers, 
Electric coffee makers (for household purposes), 
coffee filters not of paper being part of electric coffee 
makers, Electric coffee pots, Electric apparatus for 
making coffee; all included in class 11.

מנגנון אלקטרוני להכנת קפה, מכונות קפה אלקטרוניות, מכונות 
קפה אלקטרוניות (לשימושים ביתיים), פילטרים לקפה שלא 

עשויים מנייר המהווים חלק או נמצאים בשימוש למכונות קפה, 
כדים וקנקנים לקפה, מכשיר חשמלי להכנת קפה; הנכללים 

כולם בסוג 11.                                                 

Class: 21 סוג: 21

Electric milk and beverages frothing, non electric milk 
and beverages frothing; all included in class 21.

מקציף חשמלי של חלב ומשקאות, מקציף לא חשמלי של חלב 
ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 21.                                     

              

Class: 30 סוג: 30

Coffee capsules, Beverages made of coffee, 
Beverages with a coffee base, coffee, coffee 
essences, coffee beans,  prepared coffee and coffee-
based beverages, Ground coffee beans, Mixtures of 
coffee; all included in class 30.

קפסולות לקפה, משקאות העשויים קפה, משקאות שהבסיס 
שלהם עשוי קפה, קפה,  תמציות קפה, פולי קפה, קפה מוכן 
ומשקאות על בסיס קפה, קפה טוזון, תערובות קפה; הנכללים 
כולם בסוג 30.                                                                 

                                                  

Class: 43 סוג: 43

Coffee and beverages services, coffee and 
beverages supply services for offices, households, 
stores and coffee houses, Electric coffee machines 
for offices, households, stores and coffee houses; all 
included in class 43.

שירותים לאספקת משקאות וקפה, שירות אספקת קפה 
ומשקאות למשרדים, לבתים, לחנויות ובתי קפה, שירות 

לאספקת מכונות קפה למשרדים, לבתים, לחנויות ובתי קפה; 
הנכללים כולם בסוג 43.                                                     

                                                          

י"ח טבת תשע"ג - 4731/12/2012



AMERICAN BALLET THEATRE

Trade Mark No. 236424 מספר סימן

Application Date 16/03/2011 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4056009 ארה"ב מספר: 4056009

Dated 15/11/2011 (Section 16) מיום 15/11/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Ballet Theatre Foundation, Inc. 

Address: 890 Broadway, New York, 10003, New York, 
U.S.A.

Identification No.: 801895

Non-Profit Corporation New York

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Daniel Freimann & Co., Adv.

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: דניאל פריימן ושות', עו"ד

כתובת : רח' דרויאנוב 5, תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Carry-all bags; all included in Class 18 כל תיקי הנשיאה; הנכללים כולם בסוג 18         

Class: 25 סוג: 25

Ballet shoes; dance shoes; dance slippers; tights; 
leotards; dance skitrs; camisoles; leg warmers; 
warm-up sutts; sweaters; dance pants; dance shorts; 
T-shirts and sweatshirts; all included in Class 25

נעלי בלט; נעלי ריקוד; נעלי ריקוד סליפרס; בגדי גוף; גרבונים; 
חצאיות ריקוד; תחתוניות; מחממי רגליים; חליפות לחימום; 

סוודר; מכנסי ריקוד; מכנסי ריקוד קצרים; חולצות טי ו מיזעים; 
הנכללים כולם בסוג 25                   

י"ח טבת תשע"ג - 4831/12/2012



Trade Mark No. 236441 מספר סימן

Application Date 16/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hanwha Corporation 

Address: 1 Janggyo-dong, Jung-gu, Seoul, Republic of 
Korea

Identification No.: 71936

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Ami & Associates, Patent Attorneys

Address: P.O.B. 94, Rehovot, 76100, Israel

שם: בן-עמי ושות', עו"פ

כתובת : ת.ד. 94, רחובות, 76100, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Photovoltaic cells and modules; photovoltaic solar 
modules; solar cells; solar cell modules; photovoltaic 
inverters and electrical controllers; all included in 
class 9.

תאים ומודולים פוטו-וולטאים; מודולים סולריים פוטו-וולטאים; 
תאים סולריים; מודולים של תאים סולריים; מהפכים ובקרים 
חשמליים פוטו-וולטאים; הנכללים כולם בסוג 9.                     

          

י"ח טבת תשע"ג - 4931/12/2012



Trade Mark No. 236463 מספר סימן

Application Date 28/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068408 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Scott Technologies, Inc.

Address: 1501 Yamato Road, Boca Raton, Florida 33431, 
U.S.A.

Identification No.: 72099

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Self contained breathing apparatus; system designed 
for measuring and analyzing air for breathing; 
pressurizing respiratory breathing air cylinders used 
by emergency personnel, comprising an air 
compressor assembly, drive motor, air purifiers, air 
storage cylinders, and automatic controls; thermal 
imaging cameras; face masks for breathing; 
communication devices; safety garments for use by 
firefighters, industrial workers, first responders, and 
military personnel; stationary and mobile air charging 
stations; air cylinder storage racks; personnel locator 
system; personal alert safety system; respirators; 
filters; gas masks; portable and fixed gas detectors, 
flame detectors; protective clothing and headgear; 
airline breathing apparatus; air purifying breathing 
equipment; hearing protection; industrial safety eye 
protection; telecommunications and data networking 
hardware, namely, devices for transporting and 
aggregating voice, data, and video communications 
across multiple network infrastructures and 
communications protocols; asset management and 
tracking systems; software for gas and filter selection 
management; bottled air cart not including any of the 
aforesaid goods for sports or sporting activities.

י"ח טבת תשע"ג - 5031/12/2012



Trade Mark No. 236581 מספר סימן

Application Date 23/03/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour blue as shown in the 
mark.

הסימן מוגבל לצבע הכחול הנראה בסימן.

 Owners

Name: Ipsen Biopharm Limited

Address: Ash Road, Wrexham Industrial Estate, 
Wrexham LL13 9UF, United Kingdom

Identification No.: 5193

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
muscular disorders, neuromuscular disorders, 
neurological disorders, orthopaedic disorders, 
disorders relating to age, ophthalmological disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
pain, muscle spasm, hemifacial spasm and/or 
blepharospasm, dystonia, cervical dystonia, 
torticollis, cerebral palsy, spasticity, articular 
pathologies, acne, headache, migraine, 
hyperhydrosis, myofascial pain, hyperfunctional facial 
lines; pharmaceutical preparations for cosmetic 
purposes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of frown lines and other facial wrinkles, 
human skin wrinkles and of imbalances and defects 
therein; pharmaceutical preparations for the 
treatment of scars and psoriasis; pharmaceutical 
preparations containing botulinum toxin, botulinum 
toxin-haemagglutin complex, botulinum toxin 
fragments and other botulinum toxin derivatives; 
pharmaceutical preparations containing botulinum 
toxin with specified component(s) of the toxin 
haemagglutin complex; all included in class 05.

תכשירים תרופתיים לטיפול במחלות שריר, מחלות עצב-שריר, 
מחלות נירולוגיות, מחלות אורתופדיות, מחלות הקשורות בגיל, 
מחלות עיניים; תכשירים תרופתיים לטיפול בכאב, עווית שריר, 
עווית מחצית הפנים, ו/או עווית העפעף, דיסטוניה, דיסטוניה 

צווארית, פיתול צוואר, שיתוק מוחין, עוויתיות, מחלות מפרקים, 
אקנה, כאבי ראש, מיגרנות, הזעת יתר, כאב מיופציאלי, פעילות 
יתר של קווי הפנים; תכשירים תרופתיים למטרות קוסמטיות; 
תכשירים תרופתיים לטיפול בקמטי הבעה וקמטים אחרים 
בפנים, קמטי עור אדם, חוסר איזון ופגמים באלו; תכשירים 
תרופתיים לטיפול בצלקות ופסוריאזיס; תכשירים תרופתיים 
המכילים בוטולינום טוקסין, תרכובת בוטולינום טוקסין- 

המגלוטין, חלקיקי בוטולינום טוקסין ונגזרות בוטולינום טוקסין 
אחרות; תכשירים תרופתיים המכילים בוטולינום טוקסין עם 

רכיב(ים) מסוימים של תרכובת טוקסין המגלוטין; הנכללים כולם 
בסוג 05.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

י"ח טבת תשע"ג - 5131/12/2012



WHAT DO YOU SEE?

Trade Mark No. 236589 מספר סימן

Application Date 23/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; leaflets; flyers; publications; booklets; 
books; brochures; prayers books; prayer sheets; 
bookbinding material; photographs; stationery;  
artists' materials; paint brushes; instructional and 
teaching material (except apparatus); all the 
aforementioned relating to or bearing a message 
relating to spiritual, religious, educational and training 
matters; all included in class 16.

חומר מודפס; עלונים; פליירים; פרסומים; ספרונים; ספרים; 
חוברות; ספרי תפילות; דפי תפילות; חומר כריכת ספרים; 
צילומים; מכשירי כתיבה; חומרי אומנים; מכחולים; חומרי 
הדרכה והוראה (למעט מכשירים); כל האמור לעיל בקשר 
לעניינים רוחניים, דתיים, חינוכיים ולאימון או הנושאים מסר 

בקשר לעניינים אלה; הנכללים כולם בסוג 16.                       
                                                                                    
                                                                              

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.             
    

Class: 41 סוג: 41

Educational services; training services; vocational 
education; religious education; religious instruction; 
religious training; teaching of spiritual practices; 
mentoring; conducting of seminars, symposiums, 
workshops, conferences; courses related to religious 
subjects; courses related to philosophical subjects; 
gospel choir singing; vocational guidance; life 
coaching; personal development courses; personal 
development training; meditation training for spiritual 
purposes; advisory and consultancy services in 
relation to all of the aforementioned services; all 
included in class 41.

שירותי חינוך; שירותי הכשרה; חינוך מקצועי; חינוך דתי; 
הדרכה דתית; הכשרה דתית; הוראה של מנהגים רוחניים; 

חונכות; ניהול סמינרים, סימפוזיונים, סדנאות, כנסים; קורסים 
הקשורים לנושאי דת; קורסים הקשורים לנושאים פילוסופיים; 
שירה של מקהלת גוספל; הכוונה מקצועית; אימון חיים; קורסים 

להתפתחות אישית; הכשרה להתפתחות אישית; אימון 
מדיטציה למטרות רוחניות; שירותי יעוץ ויעץ הקשורים לכל 

השירותים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 41.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

Class: 45 סוג: 45

Personal and social services rendered by others to 
meet the needs of individuals; religious services; 
spiritual advice; spiritual development; spiritual 
guidance; spiritual recovery services; spiritual 
mentoring; lifestyle counselling and consultancy; 
advisory and consultancy services to all of the 
aforementioned services; all included in class 45.

שירותים אישיים וחברתיים הניתנים על-ידי אחרים על מנת 
לספק צרכים של פרטים; שירותי דת; יעוץ רוחני; התפתחות 
רוחנית; הכוונה רוחנית; שירותי הבראה רוחנית; חונכות 
רוחנית; התייעצות ויעץ סגנון חיים; שירותי יעוץ ויעץ לכל 

השירותים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 45.                 
                                                                                    
                                                                                    

        

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 23/02/2011, No. 
009760539

איחוד האירופי לסימני מסחר, 23/02/2011, מספר 
009760539

Class: 16 סוג: 16

Class: 25 סוג: 25

Class: 41 סוג: 41

Class: 45 סוג: 45

י"ח טבת תשע"ג - 5231/12/2012



 Owners

Name: Consolidated Developments Limited

Address: 26, Soho Square, London W1D 4NU, United 
Kingdom

Identification No.: 801903

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 5331/12/2012



Trade Mark No. 236628 מספר סימן

Application Date 15/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069449 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Schill + Seilacher GmbH

Address: Schönaicher Straße 205, 71032 Böblingen, 
Germany

Identification No.: 72147

(Germany Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals additives for the preparation of sanitary 
and hygienic products; chemical additives for the 
preparation of chemical fibres.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 19/08/2010, No. 30 2010 049 440.9/01 גרמניה, 19/08/2010, מספר 440.9/01 049 2010 30

Class: 1 סוג: 1

י"ח טבת תשע"ג - 5431/12/2012



DOLCE GUSTO

Trade Mark No. 236660 מספר סימן

Application Date 24/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating and cooking; apparatus for 
heating milk and making milk froth; apparatus for 
making beverages including coffee, tea, chocolate 
and/or cocoa based beverages, cappuccino; coffee 
machines, coffee pots and electric percolators; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; electric 
machines for the preparation of beverages and 
refillable elements, cartridges and spare parts for 
such machines; coffee filters, electric; all included in 
class 11.

מכשירים לחימום ולבישול; מכשירים לחימום חלב ולהכנת קצף 
חלב; מכשירים להכנת משקאות כולל משקאות על בסיס קפה, 

תה, שוקולד ו/או קקאו, קפוצ'ינו; מכונות קפה, סירי קפה 
ופרקולאטורים חשמליים; חלקים ומתאמים לכל הסחורות 
הנזכרות לעיל; מכונות חשמליות להכנת משקאות וגורמים 

הניתנים למילוי חוזר,מחסניות וחלקים רזרביים למכונות כאלו; 
פילטרים לקפה, חשמליים; הנכללים כולם בסוג 11.                 
                                                                                    
                                                                                    

                                    

י"ח טבת תשע"ג - 5531/12/2012



STARIBA

Trade Mark No. 236683 מספר סימן

Application Date 27/03/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The applicant undertakes to limit the list of goods 
within five years of the application date to the specific 
preparations for which the mark is in actual use.

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך 
חמש שנים מיום הגשת הבקשה , לתכשירים הספציפיים 

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Human pharmaceuticals; all included in class 5. תכשירים רוקחיים לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.   

י"ח טבת תשע"ג - 5631/12/2012



Trade Mark No. 236736 מספר סימן

Application Date 24/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Meir Eshel שם: מאיר אשל 

Address: כתובת : חיפה, ישראל

Identification No.: 064828841מספר זיהוי: 064828841

Name: Arie Caspi שם: אריה כספי 

Address: Grofit St. , Ramat efal, Tel Aviv, Israel כתובת : גרופית 17, רמת אפעל, תל אביב, ישראל

Identification No.: 055373872מספר זיהוי: 055373872

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

TV programs , TV series, movies, movies and series 
broadcasted in any video media; movies and series 
recorded and/or stored on media that enable to 
present them and/or broadcast them in any video and 
internet media; all included in class 41.

תכניות טלוויזיה, סדרות טלוויזיה, סרטים, סרטים וסדרות 
המשודרים באמצעי חוזי כלשהם; סרטים וסדרות המוקלטים 
ו/או אגורים על אמצעים המאפשרים להציגם ו/או לשדרם 

באמצעי חוזי ואינטרנטי כלשהם; הנכללים כולם בסוג 41.         
                                                                      

י"ח טבת תשע"ג - 5731/12/2012



Dr. Arthur 

Trade Mark No. 236737 מספר סימן

Application Date 24/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Meir Eshel שם: מאיר אשל 

Address: חיפה, ישראל כתובת : חיפה, ישראל

Identification No.: 064828841מספר זיהוי: 064828841

Name: Arie Caspi שם: אריה כספי 

Address: Grofit St. , Ramat efal, Tel Aviv, Israel כתובת : גרופית 17, רמת אפעל, תל אביב, ישראל

Identification No.: 055373872מספר זיהוי: 055373872

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

TV programs , TV series, movies, movies and series 
broadcasted in any video media; movies and series 
recorded and/or stored on media that enable to 
present them and/or broadcast them in any video and 
internet media; all included in class 41.

תכניות טלוויזיה, סדרות טלוויזיה, סרטים, סרטים וסדרות 
המשודרים באמצעי חוזי כלשהם; סרטים וסדרות המוקלטים 
ו/או אגורים על אמצעים המאפשרים להציגם ו/או לשדרם 

באמצעי חוזי ואינטרנטי כלשהם; הנכללים כולם בסוג 41.         
                                                                      

י"ח טבת תשע"ג - 5831/12/2012



cookizer

קוקיזר
Trade Mark No. 236956 מספר סימן

Application Date 07/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Lihi Salman שם: ליהי סלמן

Address: P.O.B. 384, Rishpon, 46915, Israel כתובת : ת.ד. 384, רשפון, 46915, ישראל

Identification No.: 36967289מספר זיהוי: 36967289

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: 29 Sokolov St., P.O.B. 5789, Herzelia, 46157, 
Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : סוקולוב 29, ת.ד. 5789, הרצליה, 46157, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing, selling, bouquets made of various candy 
and/or various baked goods.

שיווק, מכירה, של זרים עשויים ממתקים שונים ו/או דברי 
מאפה שונים.                               

י"ח טבת תשע"ג - 5931/12/2012



MAXILLENT

Trade Mark No. 237013 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1113590 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Maxillent Ltd. שם: מקסילנט בע"מ

Address: 85 Medinat Hayehudim Street, P.O.B. 12593, 
Herzlia, Israel

כתובת : רחוב מדינת היהודים 85, ת.ד. 12593, הרצליה, ישראל

Identification No.: 514185685מספר זיהוי: 514185685

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for dental use. תכשירי רוקחות לשימשו דנטלי.                                 

Class: 10 סוג: 10

Dental implants. שתלים דנטליים.     

י"ח טבת תשע"ג - 6031/12/2012



IDEX

Trade Mark No. 237060 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Field Forensics, Inc.

Address: 7887 Bryan Dairy Road, Suite 510, Largo, 
Florida, 33777, U.S.A.

Identification No.: 801938

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fisher Weiler Group

Address: 26 Habarzel Street, Tel-Aviv, 69710, Ramat 
Hachayal, Israel

שם: פישר וילר גרופ

כתובת : רח' הברזל 26, תל אביב, 69710, רמת החי"ל, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical test kits containing reagents for field 
detection of chemicals used in explosives or the 
manufacture of explosives.

ערכות בדיקה כימיות הכוללות ריאגנטים לאיתור בשטח של 
כימיקלים המשמשים לחומרי נפץ או לייצור של חומרי נפץ.       

                                      

י"ח טבת תשע"ג - 6131/12/2012



Trade Mark No. 237128 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AMOT INVESTMENTS LTD. שם: אמות השקעות בע"מ

Address: רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Identification No.: 520026683מספר זיהוי: 520026683

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer, Behar, Chen, Well, Orion & Co., Advs.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Assets management and renting of offices; all 
included in class 36.

ניהול נכסים והשכרת משרדים; הנכללים כולם בסוג 36.           
                            

Class: 37 סוג: 37

Constructions of building and building projects, 
building services; all included in class 37.

הקמת מבניםופרויקטים של בניה, שרותי בניה; הנכללים כולם 
בסוג 37.                                                               

י"ח טבת תשע"ג - 6231/12/2012



Trade Mark No. 237135 מספר סימן

Application Date 17/04/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication apparatus, 
devices and equipment; telephones and mobile 
telephones; radio-telephone devices; fittings for 
mobile telephones; accompanying accessories for 
telephones and mobile telephones, including 
pouches, headsets, hand free speaking devices, 
chargers, batteries, attached panels and laces; smart 
cards, dial cards, magnetic cards and/or electronic 
chip cards; apparatus and devices for recording, 
transmitting, transferring or reproduction of voice, 
data, images, drawings, short films and animation; 
modems; cellular modems; image, animation and 
music files; optical apparatus; computers; computer 
software and programs; computer hardware; 
computer games; discs; credit cards and other 
means of payment; parts and components for all the 
aforementioned goods; all included in class 9.

התקנים, מכשירים וציוד לתקשורת וטלקומוניקציה; טלפונים 
וטלפונים ניידים; מכשירי רדיו-טלפון; מתאמים למכשירי טלפון 

ניידים; אביזרים נלווים לטלפונים ולטלפונים ניידים, כולל 
נרתיקים, אוזניות, דיבוריות, מטענים, סוללות, פנלים נצמדים 
ושרוכים; כרטיסים חכמים, כרטיסי חיוג, כרטיסים מגנטיים ו/או 
נושאי שבב אלקטרוניים; התקנים ומכשירים להקלטה, שידור, 
העברה או שכפול של קול, נתונים, דמויות, תמונות, סרטונים 
ואנימציה; מודמים; מודמים סלולריים; קבצי תמונה, אנימציה 
ומוסיקה; התקנים אופטיים; מחשבים; תוכנות ותוכניות מחשב; 
חומרת מחשב; משחקי מחשב; תקליטורים (דיסקים); כרטיסי 
אשראי, ואמצעי תשלום אחרים; חלקים ורכיבים עבור כל 

הסחורות המנויות לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications and communications services, 
including mobile and fixed telecommunication, 
telephone, facsimile, message collection and 
transmission; satellite, cellular and radio 
communication; services of reception, transmission, 
storage, exchange and processing of data and 
information; on-line information services; content 
services; interactive content services; provision of 
access to information and content services via the 
internet, including via cellular devices; services for 
reception, transmission, download, upload, 
exchange, storage and transmission of sounds,  
images, video and audio files, messages, various 
contents and multimedia messages to mobile 
handsets, cellular devices and/or computerized 
devices via cellular networks and/or devices and/or 
global computer networks and/or devices; 
communication services on a pre-paid basis, 
including via dial cards; all included in class 38.

שרותי תקשורת וטלקומוניקציה, לרבות תקשורת ניידת וקבועה, 
טלפון, פקסימיליה, קבלת מסרים והעברתם; תקשורת לוויינית, 
תקשורת סלולארית ותקשורת רדיו; שירותי קליטה, העברה, 
אחסון, חילוף ועיבוד נתונים ומידע; שירותי מידע מקוונים; 
שירותי תוכן; שירותי תוכן אינטראקטיביים; אספקת גישה 
לשירותי מידע ותוכן באמצעות האינטרנט, לרבות באמצעות 
מכשירים סלולריים; שירותי קליטה, העברה, הורדה, העלאה, 
החלפה, אחסון ושידור של צלילים, אודיו, דמויות, קבצי אודיו 
ווידאו, הודעות, תכנים מסוגים שונים והודעות מולטימדיה 
למכשירי טלפון ניידים, התקנים סלולריים ו/או התקנים 

ממוחשבים באמצעות רשתות סלולריות ו/או התקנים סלולריים 
ו/או רשתות מחשבים גלובליות ו/או התקני מחשבים; שירותי 
תקשורת על בסיס תשלום מראש, לרבות באמצעות כרטיסי 

חיוג; הנכללים כולם בסוג 38.                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

י"ח טבת תשע"ג - 6331/12/2012



Ownersבעלים

Name: CELLCOM ISRAEL LIMITED שם: סלקום ישראל בע"מ

Address: Hagavish Street 10, P.O.B. 4060, Netanya, 
42140, Israel

כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

Identification No.: 511930125מספר זיהוי: 511930125

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Cellcom Israel Ltd. Legal department

Address: 10 Gavish St., P.O.B. 4060, Natanya, 42140, 
Israel

שם: סלקום ישראל בע"מ, האגף לייעוץ משפטי

כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 6431/12/2012



Trade Mark No. 237136 מספר סימן

Application Date 17/04/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication apparatus, 
devices and equipment; telephones and mobile 
telephones; radio-telephone devices; fittings for 
mobile telephones; accompanying accessories for 
telephones and mobile telephones, including 
pouches, headsets, hand free speaking devices, 
chargers, batteries, attached panels and laces; smart 
cards, dial cards, magnetic cards and/or electronic 
chip cards; apparatus and devices for recording, 
transmitting, transferring or reproduction of voice, 
data, images, drawings, short films and animation; 
modems; cellular modems; image, animation and 
music files; optical apparatus; computers; computer 
software and programs; computer hardware; 
computer games; discs; credit cards and other 
means of payment; parts and components for all the 
aforementioned goods; all included in class 9.

התקנים, מכשירים וציוד לתקשורת וטלקומוניקציה; טלפונים 
וטלפונים ניידים; מכשירי רדיו-טלפון; מתאמים למכשירי טלפון 

ניידים; אביזרים נלווים לטלפונים ולטלפונים ניידים, כולל 
נרתיקים, אוזניות, דיבוריות, מטענים, סוללות, פנלים נצמדים 
ושרוכים; כרטיסים חכמים, כרטיסי חיוג, כרטיסים מגנטיים ו/או 
נושאי שבב אלקטרוניים; התקנים ומכשירים להקלטה, שידור, 
העברה או שכפול של קול, נתונים, דמויות, תמונות, סרטונים 
ואנימציה; מודמים; מודמים סלולריים; קבצי תמונה, אנימציה 
ומוסיקה; התקנים אופטיים; מחשבים; תוכנות ותוכניות מחשב; 
חומרת מחשב; משחקי מחשב; תקליטורים (דיסקים); כרטיסי 
אשראי, ואמצעי תשלום אחרים; חלקים ורכיבים עבור כל 

הסחורות המנויות לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications and communications services, 
including mobile and fixed telecommunication, 
telephone, facsimile, message collection and 
transmission; satellite, cellular and radio 
communication; services of reception, transmission, 
storage, exchange and processing of data and 
information; on-line information services; content 
services; interactive content services; provision of 
access to information and content services via the 
internet, including via cellular devices; services for 
reception, transmission, download, upload, 
exchange, storage and transmission of sounds,  
images, video and audio files, messages, various 
contents and multimedia messages to mobile 
handsets, cellular devices and/or computerized 
devices via cellular networks and/or devices and/or 
global computer networks and/or devices; 
communication services on a pre-paid basis, 
including via dial cards; all included in class 38.

שרותי תקשורת וטלקומוניקציה, לרבות תקשורת ניידת וקבועה, 
טלפון, פקסימיליה, קבלת מסרים והעברתם; תקשורת לוויינית, 
תקשורת סלולארית ותקשורת רדיו; שירותי קליטה, העברה, 
אחסון, חילוף ועיבוד נתונים ומידע; שירותי מידע מקוונים; 
שירותי תוכן; שירותי תוכן אינטראקטיביים; אספקת גישה 
לשירותי מידע ותוכן באמצעות האינטרנט, לרבות באמצעות 
מכשירים סלולריים; שירותי קליטה, העברה, הורדה, העלאה, 
החלפה, אחסון ושידור של צלילים, אודיו, דמויות, קבצי אודיו 
ווידאו, הודעות, תכנים מסוגים שונים והודעות מולטימדיה 
למכשירי טלפון ניידים, התקנים סלולריים ו/או התקנים 

ממוחשבים באמצעות רשתות סלולריות ו/או התקנים סלולריים 
ו/או רשתות מחשבים גלובליות ו/או התקני מחשבים; שירותי 
תקשורת על בסיס תשלום מראש, לרבות באמצעות כרטיסי 

חיוג; הנכללים כולם בסוג 38.                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

י"ח טבת תשע"ג - 6531/12/2012



Ownersבעלים

Name: CELLCOM ISRAEL LIMITED שם: סלקום ישראל בע"מ

Address: Hagavish Street 10, P.O.B. 4060, Netanya, 
42140, Israel

כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

Identification No.: 511930125מספר זיהוי: 511930125

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Cellcom Israel Ltd. Legal department

Address: 10 Gavish St., P.O.B. 4060, Natanya, 42140, 
Israel

שם: סלקום ישראל בע"מ, האגף לייעוץ משפטי

כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 6631/12/2012



Trade Mark No. 237137 מספר סימן

Application Date 17/04/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication apparatus, 
devices and equipment; telephones and mobile 
telephones; radio-telephone devices; fittings for 
mobile telephones; accompanying accessories for 
telephones and mobile telephones, including 
pouches, headsets, hand free speaking devices, 
chargers, batteries, attached panels and laces; smart 
cards, dial cards, magnetic cards and/or electronic 
chip cards; apparatus and devices for recording, 
transmitting, transferring or reproduction of voice, 
data, images, drawings, short films and animation; 
modems; cellular modems; image, animation and 
music files; optical apparatus; computers; computer 
software and programs; computer hardware; 
computer games; discs; credit cards and other 
means of payment; parts and components for all the 
aforementioned goods; all included in class 9.

התקנים, מכשירים וציוד לתקשורת וטלקומוניקציה; טלפונים 
וטלפונים ניידים; מכשירי רדיו-טלפון; מתאמים למכשירי טלפון 

ניידים; אביזרים נלווים לטלפונים ולטלפונים ניידים, כולל 
נרתיקים, אוזניות, דיבוריות, מטענים, סוללות, פנלים נצמדים 
ושרוכים; כרטיסים חכמים, כרטיסי חיוג, כרטיסים מגנטיים ו/או 
נושאי שבב אלקטרוניים; התקנים ומכשירים להקלטה, שידור, 
העברה או שכפול של קול, נתונים, דמויות, תמונות, סרטונים 
ואנימציה; מודמים; מודמים סלולריים; קבצי תמונה, אנימציה 
ומוסיקה; התקנים אופטיים; מחשבים; תוכנות ותוכניות מחשב; 
חומרת מחשב; משחקי מחשב; תקליטורים (דיסקים); כרטיסי 
אשראי, ואמצעי תשלום אחרים; חלקים ורכיבים עבור כל 

הסחורות המנויות לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications and communications services, 
including mobile and fixed telecommunication, 
telephone, facsimile, message collection and 
transmission; satellite, cellular and radio 
communication; services of reception, transmission, 
storage, exchange and processing of data and 
information; on-line information services; content 
services; interactive content services; provision of 
access to information and content services via the 
internet, including via cellular devices; services for 
reception, transmission, download, upload, 
exchange, storage and transmission of sounds,  
images, video and audio files, messages, various 
contents and multimedia messages to mobile 
handsets, cellular devices and/or computerized 
devices via cellular networks and/or devices and/or 
global computer networks and/or devices; 
communication services on a pre-paid basis, 
including via dial cards; all included in class 38.

שרותי תקשורת וטלקומוניקציה, לרבות תקשורת ניידת וקבועה, 
טלפון, פקסימיליה, קבלת מסרים והעברתם; תקשורת לוויינית, 
תקשורת סלולארית ותקשורת רדיו; שירותי קליטה, העברה, 
אחסון, חילוף ועיבוד נתונים ומידע; שירותי מידע מקוונים; 
שירותי תוכן; שירותי תוכן אינטראקטיביים; אספקת גישה 
לשירותי מידע ותוכן באמצעות האינטרנט, לרבות באמצעות 
מכשירים סלולריים; שירותי קליטה, העברה, הורדה, העלאה, 
החלפה, אחסון ושידור של צלילים, אודיו, דמויות, קבצי אודיו 
ווידאו, הודעות, תכנים מסוגים שונים והודעות מולטימדיה 
למכשירי טלפון ניידים, התקנים סלולריים ו/או התקנים 

ממוחשבים באמצעות רשתות סלולריות ו/או התקנים סלולריים 
ו/או רשתות מחשבים גלובליות ו/או התקני מחשבים; שירותי 
תקשורת על בסיס תשלום מראש, לרבות באמצעות כרטיסי 

חיוג; הנכללים כולם בסוג 38.                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

י"ח טבת תשע"ג - 6731/12/2012



Ownersבעלים

Name: CELLCOM ISRAEL LIMITED שם: סלקום ישראל בע"מ

Address: Hagavish Street 10, P.O.B. 4060, Netanya, 
42140, Israel

כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

Identification No.: 511930125מספר זיהוי: 511930125

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Cellcom Israel Ltd. Legal department

Address: 10 Gavish St., P.O.B. 4060, Natanya, 42140, 
Israel

שם: סלקום ישראל בע"מ, האגף לייעוץ משפטי

כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 6831/12/2012



Trade Mark No. 237138 מספר סימן

Application Date 17/04/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication apparatus, 
devices and equipment; telephones and mobile 
telephones; radio-telephone devices; fittings for 
mobile telephones; accompanying accessories for 
telephones and mobile telephones, including 
pouches, headsets, hand free speaking devices, 
chargers, batteries, attached panels and laces; smart 
cards, dial cards, magnetic cards and/or electronic 
chip cards; apparatus and devices for recording, 
transmitting, transferring or reproduction of voice, 
data, images, drawings, short films and animation; 
modems; cellular modems; image, animation and 
music files; optical apparatus; computers; computer 
software and programs; computer hardware; 
computer games; discs; credit cards and other 
means of payment; parts and components for all the 
aforementioned goods; all included in class 9.

התקנים, מכשירים וציוד לתקשורת וטלקומוניקציה; טלפונים 
וטלפונים ניידים; מכשירי רדיו-טלפון; מתאמים למכשירי טלפון 

ניידים; אביזרים נלווים לטלפונים ולטלפונים ניידים, כולל 
נרתיקים, אוזניות, דיבוריות, מטענים, סוללות, פנלים נצמדים 
ושרוכים; כרטיסים חכמים, כרטיסי חיוג, כרטיסים מגנטיים ו/או 
נושאי שבב אלקטרוניים; התקנים ומכשירים להקלטה, שידור, 
העברה או שכפול של קול, נתונים, דמויות, תמונות, סרטונים 
ואנימציה; מודמים; מודמים סלולריים; קבצי תמונה, אנימציה 
ומוסיקה; התקנים אופטיים; מחשבים; תוכנות ותוכניות מחשב; 
חומרת מחשב; משחקי מחשב; תקליטורים (דיסקים); כרטיסי 
אשראי, ואמצעי תשלום אחרים; חלקים ורכיבים עבור כל 

הסחורות המנויות לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications and communications services, 
including mobile and fixed telecommunication, 
telephone, facsimile, message collection and 
transmission; satellite, cellular and radio 
communication; services of reception, transmission, 
storage, exchange and processing of data and 
information; on-line information services; content 
services; interactive content services; provision of 
access to information and content services via the 
internet, including via cellular devices; services for 
reception, transmission, download, upload, 
exchange, storage and transmission of sounds,  
images, video and audio files, messages, various 
contents and multimedia messages to mobile 
handsets, cellular devices and/or computerized 
devices via cellular networks and/or devices and/or 
global computer networks and/or devices; 
communication services on a pre-paid basis, 
including via dial cards; all included in class 38.

שרותי תקשורת וטלקומוניקציה, לרבות תקשורת ניידת וקבועה, 
טלפון, פקסימיליה, קבלת מסרים והעברתם; תקשורת לוויינית, 
תקשורת סלולארית ותקשורת רדיו; שירותי קליטה, העברה, 
אחסון, חילוף ועיבוד נתונים ומידע; שירותי מידע מקוונים; 
שירותי תוכן; שירותי תוכן אינטראקטיביים; אספקת גישה 
לשירותי מידע ותוכן באמצעות האינטרנט, לרבות באמצעות 
מכשירים סלולריים; שירותי קליטה, העברה, הורדה, העלאה, 
החלפה, אחסון ושידור של צלילים, אודיו, דמויות, קבצי אודיו 
ווידאו, הודעות, תכנים מסוגים שונים והודעות מולטימדיה 
למכשירי טלפון ניידים, התקנים סלולריים ו/או התקנים 

ממוחשבים באמצעות רשתות סלולריות ו/או התקנים סלולריים 
ו/או רשתות מחשבים גלובליות ו/או התקני מחשבים; שירותי 
תקשורת על בסיס תשלום מראש, לרבות באמצעות כרטיסי 

חיוג; הנכללים כולם בסוג 38.                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

י"ח טבת תשע"ג - 6931/12/2012



Ownersבעלים

Name: CELLCOM ISRAEL LIMITED שם: סלקום ישראל בע"מ

Address: Hagavish Street 10, P.O.B. 4060, Netanya, 
42140, Israel

כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

Identification No.: 511930125מספר זיהוי: 511930125

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Cellcom Israel Ltd. Legal department

Address: 10 Gavish St., P.O.B. 4060, Natanya, 42140, 
Israel

שם: סלקום ישראל בע"מ, האגף לייעוץ משפטי

כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 7031/12/2012



MICHAEL JACKSON THE IMMORTAL WORLD TOUR

Trade Mark No. 237159 מספר סימן

Application Date 20/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CIRQUE JACKSON I.P., LLC 

Address: 980 Kelly Johnson Drive, Suite 200, Las Vegas, 
Nevada, 89119, U.S.A.

Identification No.: 801953

Delaware Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, conception, 
creation, production, and presentation of theatrical 
performances; conception, creation, production, 
distribution and presentation of audio-visual works; 
production of multimedia theatrical performances; all 
included in class 41

שירותי בידור, דהיינו, פיתוח רעיון, יצירה, הפקה, והצגה של 
הופעות תיאטרליות; פיתוח רעיון, יצירה, הפקה, הפצה והצגה 
של יצירות אודיו-ויזואליות; הפקה של הופעות תיאטרליות 

מולטימדיה; הנכללים כולם בסוג 41                                     
                                                                                    

                                  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Canada, 21/10/2010, No. 1,500,599 קנדה, 21/10/2010, מספר 1,500,599

Class: 41 סוג: 41

י"ח טבת תשע"ג - 7131/12/2012



Trade Mark No. 237211 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071495 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Switzerland No. 609901 שוויץ מספר: 609901

Dated 29/12/2010 (Section 16) מיום 29/12/2010 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 71360

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee.

י"ח טבת תשע"ג - 7231/12/2012



Trade Mark No. 237445 מספר סימן

Application Date 25/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073121 מספר סימן בינלאומי

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

 Owners

Name: American Institute of Certified Public 
Accountants

Address: 1211 Avenue of the Americas, New York NY 
10036, U.S.A.

Identification No.: 72303

(District of Columbia, United States non-profit 
corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Accounting services.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 04/03/2011, No. 85258176 ארה"ב, 04/03/2011, מספר 85258176

Class: 35 סוג: 35

י"ח טבת תשע"ג - 7331/12/2012



Trade Mark No. 237515 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: TextMe INC 

Address: Suite 3200, 50 California St, San Francisco CA, 
94111, U.S.A.

Identification No.: 72432

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Hay, Adv.

Address: 12 Abba Hillel Silver Road, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: דן חי, עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 12, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; all included in class 38.       .38 תקשורת רחק (טלקומוניקציה) ;הנכללים כולם בסוג

י"ח טבת תשע"ג - 7431/12/2012



LYFTIC

Trade Mark No. 237577 מספר סימן

Application Date 04/05/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The applicant undertakes to limit the list of goods 
within five years of the application date to the specific 
preparations for which the mark is in actual use.

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך 
חמש שנים מיום הגשת הבקשה , לתכשירים הספציפיים 

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Human pharmaceuticals; all included in class 5. תכשירים רוקחיים לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.   

י"ח טבת תשע"ג - 7531/12/2012



Trade Mark No. 237653 מספר סימן

Application Date 25/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073936 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Turaz Global S.a.r.l.

Address: 19, rue de Bittbourg, L-1273 Luxembourg, 
Luxembourg

Identification No.: 75804

(Societe a responsabilite limitee)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software packages for managing and decision-
making with relation to financial market transactions; 
software packages and computer software for 
managing financial transactions; software packages 
and computer software for evaluating the price of 
financial products.

Class: 42 סוג: 42

Design and creation of computer software in the field 
of banking and financial risk management; design 
and creation of computer software in the field of 
managing financial transactions and evaluating the 
price of financial products; computer engineering; 
rental, design, creation and updating of computer 
software in the field of banking and financial risk 
management; rental, design, creation and updating of 
computer software in the field of managing financial 
transactions and evaluating the price of financial 
products; maintenance of computer software in the 
field of banking and financial risk management; 
maintenance of computer software in the field of 
managing financial transactions and evaluating the 
price of financial products; computer programming; 
technical project studies.

Class: 45 סוג: 45

Granting licences to others for the use of 
technologies, computer software and information in 
the field of banking, financial risk management, 
managing financial transactions and evaluating the 
price of financial products.

י"ח טבת תשע"ג - 7631/12/2012



Trade Mark No. 237673 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1090490 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Sverdlov  Dimitri  שם: סברדלוב דימיטרי

Address: Hamaapilim 58/24 St., P.O.B. 2441, Ashdod, 
77303, Israel

כתובת : רח' המעפילים 58/24, ת.ד. 2441, אשדוד, 77303, 
ישראל

Identification No.: 314350273מספר זיהוי: 314350273

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Disposable shaving instruments and shaving razors 
and blades; all included in class 8.

מכשירי וסכיני גילוח חד פעמי; הנכללים כולם בסוג 8.             
                                                              

י"ח טבת תשע"ג - 7731/12/2012



Trade Mark No. 237714 מספר סימן

Application Date 11/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Rauch Fruchtsafte GmbH

Address: Langgasse 1, Rankweil, Austria

Identification No.: 52891

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry, ices; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

קפה, תה, קקאו, אורז, טפיוקה, סגו, קפה מלאכותי; קמח 
ותכשירים עשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה,  קרחונים; 

שמרים, אבקת אפייה; מלח, חרדל; חומץ, רטבים (נותני טעם); 
תבלינים; קרח.                                                                 

  

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices, vegetable drinks 
and vegetable juices, lemonades.

מיים מינרליים ומוגזים ומשקאות לא אלכוהוליים אחרים; 
משקאות פרי ומיצי פרי; משקאות ירק ומיצי ירק; לימונדות.       

                                                                

י"ח טבת תשע"ג - 7831/12/2012



Trade Mark No. 237821 מספר סימן

Application Date 18/05/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח טבת תשע"ג - 7931/12/2012



Class: 7 סוג: 7

Hydraulic jacks; hydraulic rams; power-operated gear 
and bearing pullers; pneumatic grease guns; vacuum 
pumps; portable cable hoists; power-operated puller 
for removal and installation of gears, bearing, wheels, 
pulleys, sleeves, shafts and other friction fitted parts; 
shop cranes; hydraulic transmission jacks; crawler 
track hydraulic presses; hydraulically powered 
clamps for holding work pieces while manufacturing 
operations are being performed thereon, portable 
self-contained air/hydraulic circuit control and 
regulating valve actuator unit utilized as a central 
power source for work clamping devices; power-
operated racks for greasing and repairing vehicles; 
mobile hydraulic vehicle jacks; fluid power products, 
namely, electric, pneumatic and engine driven fluid 
operated pumps, motors, cylinders and linear 
actuators, rams, presses, jacks and structural parts 
therefor; power-operated portable refrigerant 
charging station consisting of controls, gauges and 
valves and associated refrigerant and hoses all sold 
as a unit; power-operated portable torque converter 
not for land machines and air cooler cleaning 
machine; electric oil filter crushes; power-operated 
hand-held crimpers; hydraulic pumping units; 
portable cable hoists; power-operated puller for 
removal and installation of gears, bearings, wheels, 
pulleys, sleeves, shafts and other friction fitted parts; 
shop cranes. machine parts, namely, hydraulic load 
bearing valves, hydraulic check valves, hydraulic Y 
manifold, multiple port hydraulic manifold blocks; 
hydraulic jacks; hydraulic torque tensioners; power-
operated vehicle piece supporting tools for use in the 
service and repair of engines, drive trains and 
suspensions; brake drum and shoe finishing 
machine; power-operated units for mounting vehicle 
wheels and tires; hydraulic controls for plowing and 
grading machines; industrial mixing machine for 
mixing all types of fluids and solids; transmission oil 
cooler flush and flow test machine; fuel and oil filters; 
filters for industrial use as parts of machinery, 
namely, liquid filters, dry gas filters, filter separators, 
coalescers, carbon bed filters, valves being parts of 
machines, namely, butterfly valves, ball valves, gate 
valves; positive displacement pumps; vacuum 
pumps; hydraulic handlers for use with plow and 
grades cutting edge blades; industrial pumps, 
namely, rotary pumps, screw pumps and positive 
displacement pumps; pneumatic and electro-
pneumatic positioners; heat exchangers being parts 
of machines; gear pumps and centrifugal pumps for 
industrial purposes; electric, centrifugal and hydraulic 
pumps for industrial purposes;all included in class 7.

מגבהים הידראוליים; אילים ברזל הידראוליים; הילוכים 
המופעלים על ידי כח ומושכי נשיאה; רובי גריז פנאומטיים; 
משאבות ואקום; מניפי כבל ניידים; חולץ המופעל על ידי כוח 
עבור הסרה התקנה של הילוכים, נשיאה, גלגלים, גלגלות, 
שרוולים, פירים וחלקי חכוך אחרים; מנופים לבתי מלאכה; 
מגבהי שידור הידראוליים; סורקי מכבשים הידראוליים; 

מלחציים הידראוליים למטרת החזקת עבודות בזמן שפעילויות 
ייצור מתבצעות, שליטה במעגל הידראולי נייד וויסות אימות 

שסתום המשמש מקור לכח המרכזי של התקני השידוך במקום 
העבודה; מתלים מופעלי כוח לשימון ותיקון כלי רכב; מגבהי 
רכב הידראוליים ניידים; מוצרי כח זורם, כלומר, חשמלי, 
פנאומטי, ומשאבות מונעות מנוע, המופעלות על ידי נוזל, 
מנועים, צילינדרים ומפעילים לינאריים, אילי ברזל, לוחצים, 

מגבהים וחלקים מבניים; תחנות טעינת קירור ניידים מופעלי כח 
המורכבים משלטים, מדדים, ושסתומים וצינורות קירור שכולם 
נמכרים כיחידה; מומנטים ניידים מופעלי כח ממיר לא עבור 
מכונות קרקע ומכונות קירור וניקוי אויר; מסנן ומוחץ שמן 

חשמלי; מקבצים המופעלים על ידי כוח ומוחזקים ביד; יחידות 
שאיבה הידראוליות; מניפי כבל ניידים; חולץ מופעל כוח עבור 
הסרה והתקנה של הילוכים, מסבים, גלגלים, גלגלות, שרוולים, 
פירים וחלקי חיכוך אחרים; מנופי בית מלאכה. חלקי המכונה, 
כלומר, שסתומי טיעון הידראוליים, שסתומי בדיקה הידראוליים, 
בלוקים הידראוליים מסוג סעפת Y, בלוקים עם מספר יציאות 
מסוג סעפת הידראולית; מגבהים הידראוליים; מותחי סיבוב 

הידראוליים; כלי תמיכה בכלי רכב מופעלי כוח לשימוש בשירות 
ותיקון מנועים, מכווני ומשהי נסיעה; מכונות תוף בלם ומכונת 
גמר הנעל; יחידות מופעלות כח להרכבת גלגלי רכב וצמיגים; 
שלטים הידראוליים עבור מכונת חרישה ודירוג; מכונת ערבוב 
תעשייתי לערבוב כל סוגי הנוזלים והמוצקים; מכונה לבדיקת 

זרימת מקררי שמן; מסנני דלק ושמן; מסננים לשימוש תעשייתי 
כחלק ממכונות, שהינם מסנני נוזל, מסנני גז יבש, מפרידי 
מסנן, קואלסר, מסנני מיטת קרבון, שסתומים שהם חלק של 
מכונות שהינם שסתומי פרפר, שסתומי כדור, שסתומי שער; 
משאבות לתזוזה חיובית; משאבות ואקום; מכוונים הידראוליים 
לשימוש בלהבי חרישה ודירוג; משאבות תעשייתיות, שהינם 
משאבות סיבוביות, משאבות ברגים ומשאבות לתזוזה חיובית; 
מציבי פנאומטיק ואלקטרו פנאומטיק; מחליפי חימום כחלק 
ממכונות; משאבות הילוכים ומשאבות צנטרפוגליות למטרות 
תעשייתיות, משאבות חשמליות, צנטרפוגליות והידראוליות 

לשימוש תעשייתי; כולם נכללים בסוג 7.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 9 סוג: 9

Machines and gauges for testing internal combustion 
engines, namely, electrical, ignition, transmission, 
exhaust, carburetor and fuel compression testers and 
analyzers; pressure gauges; vehicle injection nozzle 
testers; OHM meters, voltmeters, capacitor 
analyzers, volt watt meters, voltage continuity testers, 
vacuum gauges, manometers; safety goggles; 
hydraulic pressure gauges; pinion angle level 
gauges; hydraulic in-line pressure testers and 
connector accessories therefor; computers, 

מכונות ומדדים לבדיקת מנועי בעירה פנימיים, שהינם, בודקי 
ומנתחי חשמל, הצתה, שידור, פליטה, קרבורטור ודחיסת דלק; 

 ,OHM מודד לחץ; בודקי זרבובית להזרקת רכב; מוני
וולטמטרים, מנתחי קבלים, מוני ואט וולט, בודקי רציפות 

המתח, מודדי ואקום, מנומטרים; משקפי בטיחות; מודדי לחץ 
 "in line" הידראולי; מודדי רמת זווית כנף; בודקי לחץ הידראולי

ואביזרים המקושרים איתו; מחשבים, מקלדות ומדפסות 
ואביזרים המקושרים לניתוח אבחון מבוקר של מנועי כלי רכב 
ורכבות כונן והמדריכים לשימוש בהם; מוני תזמון של מנועי 
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keyboards and printers and related accessories for 
controlled diagnostic analysis of vehicle engines and 
drive trains and manuals for use therewith; diesel 
engine timing meter; vehicle charging system 
analyzers; electronic ignition analyzers; hydraulic 
system testing units; computerized vehicle engine 
analyzers; hydraulic/fluid flow, pressure and 
temperature testers and structural parts therefor; 
solenoid valves; computer database software for 
selecting vehicle and tool replacement parts; 
electronic battery testers; vacuum gauges for 
refrigeration systems; control panels and manually 
and pyrometrically and galnometrically controlled 
electric switches rheostats, and heating-current 
controllers for regulating or controlling the 
temperature or operating conditions of electric 
furnaces, electric ovens, and electric heat-treating 
furnaces; electric flow meters and pressure or rate of 
flow controllers, and telemeters; mechanical flow 
meters for recording and totalizing with or without 
indicating means; pneumatically operated regulator 
to vary the passage of compressed air through a 
conduit in response to a controlled pressure applied 
thereto; voltage and current regulators and 
compensators, ballasts and reactors. rotary type 
integrating flow meters for steam, air and gas, and 
accessories therefor, namely, liquid gauge glass, 
remote totalizer, flow rate indicator, flow rate 
recorder, flow demand indicator and flow demand 
recorder; voltage sensing relays, and current sensing 
relays; laboratory mixers; data processing and control 
switches and relays; moisture detecting devices for 
oil quench tanks; electric line voltage regulators; 
electrical and electronic equipment, namely, coils, 
transformers, inductors and reactors, electronic 
relays, signal generators, static magnetic voltage 
regulators; electromechanical diameter control units 
for crystal growing furnaces; electrical transmission 
lines, namely, electronic waveguides for transmission 
of radio frequency energy; energy transmission and 
distribution equipment, namely, electrical 
transformers, voltage surge arresters, tap changers, 
and package substations; automatic valves, namely, 
control valves, ball valves, globe valves, butterfly 
valves, plug valves, check valves, eccentric valves, 
knife gate valves, gate valves, isolation valves, 
diverter valves and sleeve valves; control valves for 
regulating the flow of gases and liquids; automatic 
valve assemblies, consistency transmitters, 
solenoids, pneumatic motion transmitters, electric 
transformers; electric pneumatic transducers, 
industrial vapor and steam conditioning valves, 
strainers, air gap drains, and/or setters; boiler water 
regulators; boiler pressure governors; electronic 
blade consistency transmitters for measuring liquid 
mixtures in industry; computer software for assisting 
in valve systems and in specifying valve products; 
electronic digital controller for positioning valves in 
industrial equipment. computer monitor and signal 
conditioners for diagnosing control valve 
performance; electronic valve actuators; coaxial 
cable; hand held computer for use in detecting leaks 
in pressurized cables; electronic validating and 
registering bus fare boxes; ticket and token vending 
machines; revenue collection and security 
equipment, namely, electronic fare collection, storage 
and counting apparatus; portable dynamic signal 

דיזל; מנתחי מערכת טעינה לרכבים, מנתחי הצתה אלקטרונית; 
יחידות לבדיקת מערכת הידראולית; מנתחים ממוחשבים של 
מנועי רכב; בוחני טמפרטורה ולחץ הידראולי/ זרימת נוזל 

והחלקים המבניים שלהם; שסתומים סולנואידים; תוכנת בסיס 
נתונים למחשב לבחירת רכב וחלקים חלופיים; בוחני סוללה 
אלקטרוניים; מדדי ואקום למערכות קירור; מתגים חשמליים 

מבוקרים ראוסטט לוחות בקרה וידניות ופירומטריקל 
וגלנומטריקל, ובקרי זרם חימום- להסדרה או שליטה על 

הטמפרטורה או הפעלת תנאים של תנורים חשמליים, תנורים 
חשמליים, תנורים חשמליים לטיפול חימום; מוני זרימת חשמל 

ולחץ או שיעור של בקרי זרימה, וטלמטרים; מוני זרימה 
מכאניים להקלטה וסיכום עם או ללא ציון אמצעים; רגולטור 
מופעל בפנאומטיק לגיוון מעבר של אוויר דחוס דרך תעלה 

כתגובה ללחץ מבוקר המוחל עליו, מסדירי ומפצי מתח וזרימה 
חשמלית, זבוריות וכורים. מוני זרימת קיטור בסיבוב, אוויר וגז 
והאביזרים שלהם, שהינם כלי זכוכית למדידת נוזל, טוטליזטור 
הפועל על ידי שלט, מסמן שיעור זרימה, מקליט שיעור זרימה, 
מציין ביקוש זרימה ומקליט ביקוש זרימה, ממסרי חיישן חשמל, 
ממסרי זרם חשמל, מערבלים למעבדה; עיבוד נתונים ממסרי 
ומתגי שליטה וממסרים; התקני גילוי לחות למכלי קירור דלק; 
מתקני מתח חשמל באמצעות קו אלקטרי; ציוד אלקטרוני 
וחשמלי שהינם, גלילים, שנאי, סליל השראה, ממסרי 

אלקטרוניים, גנראטורים מאותתים, מתקני מתח מגנט סטטי; 
יחידות לבקרה אלקטרו -מכניות של קוטר לתנורים לגידול 
גביש; קוים לשידור אלקטרי שהינם, גלבוים לשידור אנרגיה 
באמצעות תדר של רדיו; ציוד לשידור והפצת אנרגיה, שהינם 
שנאים אלקטרונים, עוצר עליית מתח, שנאים, חבילות תת 

תחנה; שסתומים אוטומטיים, שהינם, שסתומי בקרה, שסתומי 
כדור, שסתומי גלובוס, שסתומי פרפר, שסתומי פקק, שסתומי 
בדיקה, שסתומים אקסצנטריים, שסתומי שער סכין, שסתומי 
שער, שסתומי בידוד, שסתומי הסטייה, שסתומי שרוול, 

שסתומי בקרה להסדר זרימת גזים ונוזלים, שסתומים מאספים 
אוטומטיים, משדרי עקביות, סולנואידים, משדרי תנועה 

פנאומטית, שנאים חשמליים, מתמרים פנאומטיים חשמליים, 
שסתומים תעשייתיים לייצוב קיטור, מסננים, ניקוזי פער אוויר, 
ו/או סטרים, מייצב מרתיח מים; וסתי לחץ רתוח; משדרים 

אלקטרוניים באמצעות עקביות הלהב; משדרים למדידת שילוב 
תערובות בתעשייה; תוכנת מחשב לסיוע מערכות שסתום 
ופירוט מוצרי שסתום; מבקר אלקטרוני דיגיטלי למיקום 

שסתומים בציוד תעשייתי. מסך מחשב ומייצבי איתות לאבחון 
ביצוע של שסתומי בקרה; מפעילי שסתום אלקטרונים; כבל בעל 
ציר משותף; מחשב נישא ביד לשימוש באיתור דליפה בכבלים 
לחוצים; התקנים אלקטרוניים לנתינת תוקף ורישום מכונות 

לספירות כרטיסי אוטובוס; מכונה אוטומטית המוכרת כרטיסים 
ואסימונים, איסוף רווח וציוד ביטחון, שהינם, איסוף אלקטרוני 
של דמי נסיעות, התקני אחסון וספירה; מאבחני אות דינאמי 
נישאים ביד למדידה וניתוח אותות אודיו ווידאו; מתגי בקרה 
הידראוליים אלקטרוניים למסילות רכבת ומעבר; תאורת 
בטיחות תת-מימית להכוונת תנועת דגים; בקרות תאורה 
אלקטרונית וממירי כוח; ומערכות איתור וסיור אלקטרוניות 

המורכבות מאנטנות, מחשבים, תוכנות מחשב הנקראות על ידי 
מכונות, מקלטים מכוונים, מפיצי תדר רדיו ומיתוג מכשיר 
המשיג וממיין אות; מכשיר המשבש תדר רדיו, ציוד שידור 
לשידורים אלחוטיים, רדיו וטלוויזיה, כגון, אנטנות ומבנים 

רכיבים מבניים וחשמליים, חלקים ואביזרים, כגון, מכשיר מיתוג, 
מכשיר המפזר אותות היוצאים מנקודת חשמל אחת לכמה 
נקודות, מגדלי שידור, קווי תמסורת וכבלים, יחידות התאמה 
ושליטה; כבלים וקווי תשדורת חשמליים המורכבים מסיב- 
אופטי לצורך שידורי אותות שמע ווידאו, מוליכי גל אופטיים; 
מוליכי גל מטאליים וכבלים חד צדדיים קואקסלי כולל מחבר 

סופי; חיישני זרימת אוויר, וסתי חום; נורות אזהרה וחירום כגון, 
נורות אזהרה לתעופה; מערכות תאורה לאבטחה; מערכות 

התראה ואזהרה המורכבות בעיקר משנאים חשמליים וחלקיו, 
מחשב נישא נייד לאיתור דליפות בכבלים לחוצים; מכשירי 
נשיאת מידע אלחוטיים וקולטים לשימוש ולאבחון למכוניות; 

חומרה ותוכנות מחשב המשמשים לאיתור גלי רדיו ואיתור כיוון. 
קולטים ומעבדים לשימוש במערכות מעבדות אותות אלו; מאזני 
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analyzers for the measurement and analysis of audio 
and video signals; railroad and transit electric 
hydraulic control switches; underwater safety lights to 
direct the movement of fish; electronic lighting 
controllers and power converters; electronic 
reconnaissance systems comprised of antennas, 
computers, machine readable computer-programs, 
direction finding receivers, radio frequency 
distribution and switching apparatus, signal 
acquisition and classification apparatus; radio 
jamming apparatus; broadcast equipment for 
wireless transmissions, radio, and television, namely, 
antennas and structural and electrical components, 
parts and accessories therefor, namely, switching 
apparatus, diplexers, towers, transmission lines and 
cables, matching units and control apparatus; 
electrical fiber-optic communication transmission 
lines for audio and video signal transmission; optical 
waveguides; metallic waveguide and coaxial cable 
and end-connectors; air flow sensors; thermostats; 
emergency warning lights, namely, aviation 
obstruction lighting; security lighting systems; beacon 
and obstruction warning systems comprised primarily 
of power converter and flash head and component 
parts; hand held computer for detecting leaks in 
pressurized cables; wireless data carriers and 
receivers for use with vehicle diagnosing and 
monitoring; computer hardware and software used 
for radio signal intercept and direction finding. 
receivers and processors for use with such signal 
processing systems; weighing scales; heating, 
cooling and humidified environmental chambers for 
research, testing and production; electric actuators; 
all included in class 9.

משקל, תאים לחימום וקירור ואדים לסביבת עבודה סגורה 
לשימוש במחקר, בחינה וייצור; מפעילים חשמליים; כולם 

נכללים בסוג 9.                                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    Class: 11 סוג: 11

Electric heat-treating furnaces; electric heating units 
for electric furnaces, electric ovens and electric heat-
treating furnaces; dehydrators for continuous drying 
and removal of moisture from compressed air; crystal 
growing furnaces; fluid handling equipment for 
plumbing use, namely, fluid control valves; water 
cooling towers; industrial air cleaners; cable 
pressurization units comprised primarily of air dryers, 
compressors, central office manifolds, distribution 
manifolds, meters and pipe feed access panels, and 
air pipe connectors for use in forcing dry air into 
cables in order to protect the cables from water 
damage; electric dehydrators for continuous drying 
and removal of moisture from compressed air; air 
dryer monitoring and control systems comprised 
primarily of moisture separators, valves, strainers, 
heat exchangers and moisture indicators; cooling 
towers; ventilating fans for industrial use; portable 
electric heaters; electric wall heaters for commercial 
and industrial use; refrigerated air dryers; switching 
valves for desiccant air dryers; electric room heaters; 
fans and ventilators for room ventilation; 
desuperheaters; airport lighting systems comprised 
primarily of lighting units, power converters, internal 
controllers and series controllers; all included in class 
11.

תנורים אלקטרוניים מטפלי חום; יחידות חימום אלקטרוניות 
למחמים אלקטרונים, תנורים חשמליים ואחים המטפלים בחום; 
מייבשים בעלי יכולת יבוש מתמשך להסרת לחות מאוויר דחוס; 
תנורים לגידול גבישים; ציוד לטיפול בנוזל לשימוש בשרברבות, 
שהינם, שסתומי בקרת נוזל; מגדלי קירור מים; מנקי אוויר 
תעשייתיים; כבלי יחידות המורכבות בעיקר ממייבשי אוויר, 

מדחסים, יריעות משרד מרכזיות, יריעות חלוקה, מונים וצינורות 
להזנת גישה, וצינורות אוויר מקשרים המזרימים אוויר יבש 
לתוך כבלים כדי להגן על הכבלים מנזקי מים; מייבשים 

אלקטרונים לייבוש ממושך והסרת לחות מאוויר דחוס; מייבש 
אוויר בעלי שליטה ובקרה מערכות המורכבת בעיקר ממפרידי 
לחות, שסתומים, מסננות, מחליפי חום וגלאי לחות; מגדלי 
קירור; מאווררים עבור שימוש תעשייתי; תנורי חימום ניידים 
וחשמליים, תנורי קיר חשמליים לשימוש מסחרי ותעשייתי; 
מקררי יבוש אוויר; שסתומים מתגיים עבור מייבשי אוויר 
סופגים; מחממי חדר אלקטרונים; מאווררים וונטילטורים 

לאוורור החדר; מדללי חום; מערכות תאורה של נמלי תעופה 
המורכבות בעיקר מיחידות תאורה, ממירי מתח, יחידות בקרה 
פנימיות וסדרת בקרה; כולם הכלולים בסוג 11.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

י"ח טבת תשע"ג - 8231/12/2012



 Owners

Name: SPX Corporation

Address: North California, U.S.A.

Identification No.: 55214

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 02/03/2011, No. 85/255,504 ארה"ב, 02/03/2011, מספר 85/255,504

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

י"ח טבת תשע"ג - 8331/12/2012



Trade Mark No. 237827 מספר סימן

Application Date 09/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074698 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COPAN ITALIA S.P.A.

Address: Via Perotti, 10, I-25125 BRESCIA, Italy

Identification No.: 72521

(Italy Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for analysis of biological 
and chemical substances, devices for collecting and 
conserving biological, chemical or diagnostic 
samples, disposable devices for collection and 
conservation of biological, chemical or diagnostic 
samples, flocked and or absorbent swabs or tampons 
for collecting biological, chemical or diagnostic 
samples, rods either clad or having a soft tip for 
collecting diagnostic samples, consumer material for 
laboratory analysis, containers for transport and 
conservation of biological, chemical and diagnostic 
samples, equipment for laboratory experiments, 
apparatus and incubators for bacterial culture, 
manual laboratory tools, laboratory instruments, 
measuring scoops, diagnostic apparatus not for 
medical use, microscopes, dissecting tools, dosing 
apparatus not for personal use, dosers for laboratory 
analysis, burners and ovens for laboratory 
experiments, special laboratory furniture, laboratory 
trays, special clothing for laboratories, pipettes, mass 
spectrographs.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 28/01/2011, No. MI2011C000869 MI2011C000869 איטליה, 28/01/2011, מספר

Class: 9 סוג: 9

י"ח טבת תשע"ג - 8431/12/2012



Trade Mark No. 237837 מספר סימן

Application Date 21/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074883 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Orchard Trading Limited

Address: La Grande Route de St Ouen, St Ouen, Jersey 
JE3 2HR, Channel Islands

Identification No.: 77353

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery; perfumes; fragrances; aftershaves; milks, 
oils, creams, gels, powders and lotions; shaving 
foams; cosmetics; cosmetic kits; eau de Cologne; 
toilet water, essential oils; shampoos; conditioners; 
hair lotions; preparations for the hair; hair styling 
products; fake nails and eyelashes; anti-perspirants; 
deodorants for personal use; toilet preparations; 
preparations for the care of the skin, scalp and the 
body; sun tanning preparations; preparation for 
reinforcing and strengthening nails; preparations for 
use in the shower and the bath; soaps; toilet soaps; 
preparations for toning the body; bleaching 
preparations and other substances for laundry use, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; belts.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

United Kingdom, 21/07/2010, No. 2553782 ממלכה מאוחדת, 21/07/2010, מספר 2553782

Class: 3 סוג: 3

Class: 25 סוג: 25

י"ח טבת תשע"ג - 8531/12/2012



all in

Trade Mark No. 237912 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NANO FOOD LTD. שם: נאנו פוד בע"מ

Address: Kibbutz Galil Yam, 46905, Israel כתובת : גליל ים, 46905, ישראל

Identification No.: 513242628מספר זיהוי: 513242628

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon Goldshtein

Address: 

שם: שרון גולדשטיין ושות', עו"ד

כתובת : העמל 38, ת.ד. 4224, רעננה, 43659, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food additive and supplement, including vitamins in 
the form of bars, including energy and protein; all 
included in class 5.

תוספי תזונה ומזון הכוללים ויטמינים בצורת חטיפים, לרבות 
אנרגיה וחלבון; כולם נכללים בסוג 5.                                   

                                    

י"ח טבת תשע"ג - 8631/12/2012



all in

Trade Mark No. 237913 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NANO FOOD LTD. שם: נאנו פוד בע"מ

Address: Kibbutz Galil Yam, 46905, Israel כתובת : גליל ים, 46905, ישראל

Identification No.: 513242628מספר זיהוי: 513242628

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon Goldshtein

Address: 

שם: שרון גולדשטיין ושות', עו"ד

כתובת : העמל 38, ת.ד. 4224, רעננה, 43659, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Different classes of energy bars, including: non 
medicated confectionery, chocolate, non medicated 
sweets, cakes, pasteries, sweet, baked goods, coffe, 
tea, sugar, artifical coffee, bread, confectionery, ice 
cream, honey, yeast,; all included in class 30.

חטיפי אנרגיה מסוגים שונים, לרבות דברי מתיקה שאינם 
תרופתיים, שוקולד, סוכריות לא תרופתיות, עוגיות, תופינים, 
דברי מאפה מתוקים,קפה, תה, סוכר, תחליפי קפה, לחם, 

ממתקים, גלידות, דבש, שמרים; כולם נכללים בסוג 30.           
                                                                                    

          

י"ח טבת תשע"ג - 8731/12/2012



Trade Mark No. 237914 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NANO FOOD LTD. שם: נאנו פוד בע"מ

Address: Kibbutz Galil Yam, 46905, Israel כתובת : גליל ים, 46905, ישראל

Identification No.: 513242628מספר זיהוי: 513242628

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon Goldshtein

Address: 

שם: שרון גולדשטיין ושות', עו"ד

כתובת : העמל 38, ת.ד. 4224, רעננה, 43659, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food additive and supplement, including vitamins in 
the form of bars, including energy and protein; all 
included in class 5.

תוספי תזונה ומזון הכוללים ויטמינים בצורת חטיפים, לרבות 
אנרגיה וחלבון; כולם נכללים בסוג 5.                                   

                                    

י"ח טבת תשע"ג - 8831/12/2012



Trade Mark No. 237915 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NANO FOOD LTD. שם: נאנו פוד בע"מ

Address: Kibbutz Galil Yam, 46905, Israel כתובת : גליל ים, 46905, ישראל

Identification No.: 513242628מספר זיהוי: 513242628

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon Goldshtein

Address: 

שם: שרון גולדשטיין ושות', עו"ד

כתובת : העמל 38, ת.ד. 4224, רעננה, 43659, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Different classes of energy bars, including: non 
medicated confectionery, chocolate, non medicated 
sweets, cakes, pasteries, sweet, baked goods, coffe, 
tea, sugar, artifical coffee, bread, confectionery, ice 
cream, honey, yeast,; all included in class 30.

חטיפי אנרגיה מסוגים שונים, לרבות דברי מתיקה שאינם 
תרופתיים, שוקולד, סוכריות לא תרופתיות, עוגיות, תופינים, 
דברי מאפה מתוקים, קפה, תה, סוכר, תחליפי קפה, לחם, 

ממתקים, גלידות, דבש, שמרים; כולם נכללים בסוג 30.           
                                                                                    

        

י"ח טבת תשע"ג - 8931/12/2012



Trade Mark No. 237992 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075425 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Video films.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; Jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; photographs; stationery; artists' 
materials; paint brushes; instructional and teaching 
material (except apparatus); Plastic materials for 
packaging (not included in other classes); magazines 
[periodicals].

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery.

Class: 21 סוג: 21

Combs and sponges; brushes (other than for 
painting); glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 22/10/2010, No. 
009467481

איחוד האירופי לסימני מסחר, 22/10/2010, מספר 
009467481

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

י"ח טבת תשע"ג - 9031/12/2012



 Owners

Name: Linsenhoff,Ann-Kathrin

Address: Schafhof, Schwalbacher Str., 61476 Kronberg, 
Germany

Identification No.: 72575

Class: 18 סוג: 18

Class: 21 סוג: 21

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

י"ח טבת תשע"ג - 9131/12/2012



Trade Mark No. 238175 מספר סימן

Application Date 21/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0982607 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Swissies AG

Address: Bahnhofstrasse 21, CH-9100 Herisau, 
Switzerland

Identification No.: 72663

(Switzerland stock corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic footwear; all the aforesaid goods of Swiss 
origin.  

Class: 25 סוג: 25

Footwear, in particular low-top shoes, sports 
footwear, sandals, bath slippers, beach shoes, 
slippers; all the aforesaid goods of Swiss origin

Class: 35 סוג: 35

Retail of footwear, leisure and sports articles.

י"ח טבת תשע"ג - 9231/12/2012



Trade Mark No. 238176 מספר סימן

Application Date 21/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0987567 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Biomed Est.

Address: Austr. 49, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

Identification No.: 76816

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Manuals for data processing apparatus, for 
computers, for computer peripheral devices, for 
digitisers and for computer software.

י"ח טבת תשע"ג - 9331/12/2012



Trade Mark No. 238178 מספר סימן

Application Date 21/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1013886 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Swissies AG

Address: Bahnhofstrasse 21, CH-9100 Herisau, 
Switzerland

Identification No.: 72663

(Switzerland stock corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic footwear.

Class: 25 סוג: 25

Footwear, in particular low-top shoes, sports 
footwear, sandals, bath slippers, beach shoes, 
slippers.

Class: 35 סוג: 35

Retail sale of goods of all type, particularly of 
footwear, of leisure and sports articles.

י"ח טבת תשע"ג - 9431/12/2012



Trade Mark No. 238194 מספר סימן

Application Date 25/05/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1098782 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: BETH EL FOOD LTD שם: בית אל מזון בע"מ

Address: Avshalom Road 1, Zikhron Yaaqov, 30951, 
Israel

כתובת : דרך אבשלום 1, זכרון יעקב, 30951, ישראל

Identification No.: 513536789מספר זיהוי: 513536789

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fruit preserves; spreads; jams; marmalades; all 
included in class 29.

פירות משומרים; ממרחים; ריבות; מרמלדות; הנכללים כולם 
בסוג 29.                   

Class: 30 סוג: 30

Packaged cookies, crackers and pralines; spreads; 
sauces; bread and pastry; salad dressings; all include 
ib class 30.

עוגיות, קרקרים ופראלינים ארוזים; ממרחים; רטבים; לחם 
ודברי מאפה; רוטבים לסלט ; הנכללים כולם בסוג 30.             

                        

י"ח טבת תשע"ג - 9531/12/2012



Trade Mark No. 238294 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics; hair and 
body lotion; bath foam; shampoos; hair conditioners; 
creams, gels, moisturizers; salts; powders; toiletries; 
aftershaves; make-up preparations; deodorants for 
personal use; preparations for the treatment and care 
of the face and the body; dentifrices; all included in 
class 3.

סבונים; בשמים; שמנים אתריים; תכשירי קוסמטיקה; תרחיצים 
לגוף ולשיער; קצף אמבט; שמפו; מעצבי שיער; קרמים; ג'לים; 
תחליבים; מלחים; אבקות; תכשירי טואלטיקה; אפטר-שייב; 
תכשירי איפור; דאודורנטים לשימוש אישי; מוצרים לטיפול 

וטיפוח של הפנים והגוף; משחות שיניים; כולם כלולים בסוג 3.   
                                                                                    

                                          

Class: 9 סוג: 9

Television sets; cinematographic home sets; 
television receivers; radios; DVD's; video players; 
stereo sets; computers; portable computers; printers; 
scanners; screens; modems; keyboards; mouses; 
computer peripheral equipment; magnetic or optic 
data carriers; apparatus for transmission, recording 
or reproduction of sound, image or data; electronic 
multimedia equipment; portable entertainment 
systems; car entertainment systems; MP3 players; 
portable DVD players; portable entertainment 
multimedia systems; telephones; cellular phones; 
digital dictionary; navigation systems; GPS systems; 
electronic games and computer games; 
loudspeakers; facsimile machines; headphones, 
batteries; chargers for batteries; tuners; amplifiers; 
photocopying machines; irons; steam irons; anti-theft 
warning apparatus; calculating machines; protective 
gloves and helmets; spectacles; sunglasses; 
binoculars; cases for spectacles; hair appliances, 
namely hair irons, electronic hot combs, electric hot 
curlers, hand-held curling irons, straighteners, hair 
braiders and hot rollers; steam cleaning apparatus; 
measuring and weighing apparatus; life-saving and 
protective apparatus, as far as included in class 9; all 
included in class 9.

מערכות טלוויזיה; מערכות קולנוע ביתיות; מקלטי טלוויזיה; 
מכשירי רדיו; תכשירי DVD; מכשירי וידאו; מערכות סטריאו; 
מחשבים; מחשבים נישאים; משגוחי מחשב; מדפסות; סורקים; 
צגים; מודמים; מקלדות; עכברים; ציוד מחשב היקפי; נושאי 
נתונים מגנטיים ואופטיים; התקנים להעברה, הקלטה או 

שעתוק של צליל, דמות או נתונים; ציוד מולטימדיה אלקטרוני; 
מערכות בידור ניידות; מערכות בידור לרכב; מנגני MP3, נגני 
MP3 ניידים; מערכות מולטימדיה בידורית ניידות; מכשירי 
טלפון; מכשירי טלפון סלולרי; מילונים דיגיטאליים; מערכות 
ניווט; מערכות GPS; משחקים אלקטרוניים ומשחקי מחשב; 
רמקולים; מכשירי פקסימיליה; אוזניות; סוללות; התקני טעינת 
סוללה; טיונרים; מגברים; מכונות צילום מסמכים; מגהצים; 

מגהצי קיטור; התקני התראה נגד גניבה; מכונות חישוב; כפפות 
וקסדות הגנה; משקפיים; משקפי שמש; עדשות; נרתיקים עבור 

משקפיים; מכשירים לשיער, דהיינו התקני החלקת שיער, 
מסרקי חום חשמליים, מתלתלי שיער חשמליים, צבתות סלסול 

חשמליים המופעלות ידנית, מחלקי שיער, מקלעות שיער 
וגלגיליות חמות; מכשירי ניקוי בקיטור; התקני מדידה ושקילה; 
התקני הצלה והגנה ככל שנכללים בסוג 9; כולם כלולים בסוג 9. 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

Class: 14 סוג: 14

All goods included in class 14. כל הטובין הכלולים בסוג 14.           

Class: 18 סוג: 18

All goods included in class 18. כל הטובין הכלולים בסוג 18.           
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Class: 25 סוג: 25

All goods included in class 25. כל הטובין הכלולים בסוג 25.           

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services; production services 
for others; store services; advertising and 
management services; business management and 
operation; office functions; distribution services; 
import and trading services; sales promotion 
services; business consulting services; business 
information services; public relations services; 
electronic commerce services; purchase and rental of 
advertising space; sponsorship services; direct mail 
advertising; all of the aforementioned services mainly 
refer to bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; common 
metals and their alloys; small items of metal 
hardware, namely, busts, candlesticks, ashtrays, 
bracelets, cigarette cases, coffee pots, decorative 
boxes, figures, figurines, sculptures, statues, 
statuettes, shields, medals, trophy cups, plates, 
symbols, key holders, works of art and Judaica 
articles; advertising articles, boxes, cases and 
containers for jewelry and works of art, covers, 
chains, signboards, registration boards, stands, 
display boards, all made of common metals; door, 
window and wall hanging articles made of common 
metals; jewelry made of common metals; television 
sets; cinematographic home sets; television 
receivers; radios; DVD's; video players; stereo sets; 
computers; portable computers; printers; scanners; 
screens; modems; keyboards; mouses; computer 
peripheral equipment; magnetic or optic data carriers; 
apparatus for transmission, recording or reproduction 
of sound, image or data; electronic multimedia 
equipment; portable entertainment systems; car 
entertainment systems; MP3 players; portable DVD 
players; portable entertainment multimedia systems; 
telephones; cellular phones; digital dictionary; 
navigation systems; GPS systems; electronic games 
and computer games; loudspeakers; facsimile 
machines; headphones, batteries; chargers for 
batteries; tuners; amplifiers; photocopying machines; 
irons; steam irons; anti-theft warning apparatus; 
calculating machines; protective gloves and helmets; 
spectacles; sunglasses; binoculars; cases for 
spectacles; hair appliances; namely hair irons, 
electronic hot combs, electric hot curlers, hand-held 
curling irons, straighteners, hair braiders and hot 
rollers; steam cleaning apparatus; measuring and 
weighing apparatus; life-saving and protective 
apparatus, as far as included in class 9; precious 
metals and their alloys and goods in precious metals 
or coated therewith, not included in other classes; 
jewelry, precious stones; horological and 
chronometric instruments; paper, cardboard and 
goods made from these materials, not included in 
other classes; printed matter; albums; gift paper; 
writing materials and paper goods; wastepaper 
baskets; cases for writing materials; towels, napkins, 
handkerchiefs, paper tablecloths, paper and cellulose 
diapers; printed goods, especially art prints, 
postcards, note cards, posters, books, calendars, 

שירותי מכירה קמעונאית וסיטונאית; שירותי חנויות; שירותי 
פרסום וניהול; הפעלת וניהול עסקים; פעולות משרדיות; שירותי 
הפצה; שירותי יבוא ומסחר; שירותי קידום מכירות; שירותי יעוץ 
מסחרי; שירותי מידע עיסקי; שירותי יחסי ציבור; שירותי מסחר 
אלקטרוני; קניה והשכרה של שטחי פרסום; שירותי הענקת 
חסות; פרסום בדיוור ישיר; כל השירותים דלעיל מתייחסים 
בעיקר לתכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; 
תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים 
אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים; 
מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; פריטים קטנים של מוצרי מתכת, 
דהיינו פסלים, מאפרות, צמידים, קופסאות סיגריות; קנקני 
קפה, תיבות דקורטיביות, דמויות, עיצובי דמויות, קישוטי 

פסלים, פסלים, פסלונים, מגינים, מדליות, גביעי פרס, לוחיות, 
סמלים, מחזיקי מפתחות, עבודות אומנות ופריטי יודאיקה; 
פריטי פרסום, קופסאות, נרתיקים ומיכלים עבור תכשיטים 
ועבודות אומנות, כיסויים, שרשראות, שלטים, לוחות רישום, 
מעמדים, לוחות תצוגה, כולם עשויים ממתכת רגילה; פריטי 
דלת, חלון ותלייה על קיר העשויים ממתכת פשוטה; תכשירים 
העשויים ממתכת פשוטה מערכות טלוויזיה; מערכות קולנוע 
ביתיות; מקלטי טלוויזיה; מכשירי רדיו; תכשירי DVD; מכשירי 
וידאו; מערכות סטריאו; מחשבים; מחשבים נישאים; משגוחי 
מחשב; מדפסות; סורקים; צגים; מודמים; מקלדות; עכברים; 
ציוד מחשב היקפי; נושאי נתונים מגנטיים ואופטיים; התקנים 
להעברה, הקלטה או שעתוק של צליל, דמות או נתונים; ציוד 
מולטימדיה אלקטרוני; מערכות בידור ניידות; מערכות בידור 
לרכב; מנגני MP3, נגני MP3 ניידים; מערכות מולטימדיה 

בידורית ניידות; מכשירי טלפון; מכשירי טלפון סלולרי; מילונים 
דיגיטאליים; מערכות ניווט; מערכות GPS; משחקים 

אלקטרוניים ומשחקי מחשב; רמקולים; מכשירי פקסימיליה; 
אוזניות; סוללות; התקני טעינת סוללה; טיונרים; מגברים; 

מכונות צילום מסמכים; מגהצים; מגהצי קיטור; התקני התראה 
נגד גניבה; מכונות חישוב; כפפות וקסדות הגנה; משקפיים; 
משקפי שמש; עדשות; נרתיקים עבור משקפיים; מכשירים 
לשיער, דהיינו התקני החלקת שיער, מסרקי חום חשמליים, 
מתלתלי שיער חשמליים, צבתות סלסול חשמליים המופעלות 
ידנית, מחלקי שיער, מקלעות שיער וגלגיליות חמות; מכשירי 
ניקוי בקיטור; התקני מדידה ושקילה; התקני הצלה והגנה ככל 
שנכללים בסוג 9  מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים 
ממתכות יקרות א  המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים 

אחרים; תכשיטים, אבנים יקרות; שעונים ומכשירים 
כרונומטריים; נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם 

נכללים בסוגים אחרים; דברי דפוס; אלבומים; נייר מתנה; 
חומרי כתיבה ומוצרי נייר; סלי פסולת; נרתיקים עבור חומרי 
כתיבה; מגבות ומוצרי נייר; מגבות, מפיות, ממחטות, מפות 
שולחן, טיטולי נייר ותאית; מוצרים מודפסים, במיוחד הדפסי 
אומנות, גלויות, כרטיסי תזכיר, כרזות, ספרים, יומני שנה, 
קטלוגים, פנקסים, כרטיסי משחק ותוויות, תצלומים; חומרי 
הדברה עבור וצמרי נייר וחומרי כתיבה; ציוד אומנים כגון 
מברשות, צבעים, עפרונות צבעוניים, מכונות כתיבה וציוד 
משרד (למעט רהיטים); עזרי לימוד וחומרי הוראה (למעט 

התקנים); צרכי כריכת ספרים, מכשירי כתיבה; חומרי פלסטיק 
עבור אריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; 

גלופות; עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם 
נכללים בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים; גלדים, תיבות ותיקי 
נסיעה; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים רתמות 

ואוכפים; אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; 
כיסויי מיטה ושולחן; דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; 

שטיחים, מרבדים, מחצלאות, לינולאום וחומרים אחרים לכיסוי 
רצפות קיימות; וילאות קיר (שאינם מאריג); משחקים וצעצועים; 
צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים בסוגים אחרים; קישוטים 
לעצי ח  המולד; טבק; צרכי מעשנים; גפרורים; כולם כלולים 
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Ownersבעלים

Name: JASMIN NEGRIN  שם: יסמין נגרין

Address: 5 29th of November St, Bat Yam, 59648, Israel כתובת : רח' כ"ט בנובמבר 5, בת ים, 59648, ישראל

Identification No.: 021590484מספר זיהוי: 021590484

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

catalogs, notebooks, playing cards and stickers; 
photographs; adhesives for paper goods and writing 
materials; artists' supplies such as brushes, paints, 
colored pencils; typewriters and office equipment 
(except furniture); teaching aids and instructional 
material (except apparatus); bookbinding, stationery; 
plastic materials for packaging (not included in other 
classes); printers' type; printing blocks; leather and 
imitations of leather, and goods made of these 
materials and not included in other classes; animal 
skins, hides; trunks and traveling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; textiles and textile goods, not included in 
other classes; bed and table covers; clothing, 
footwear, headgear; carpets, rugs, mats and matting, 
linoleum, and other material for covering existing 
floors; wall hangings (non-textile); games and 
playthings; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; decorations for Christmas 
trees; tobacco; smokers' articles; matches; all 
included in class 35.

בסוג 35.                                                                         
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Trade Mark No. 238330 מספר סימן

Application Date 16/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077219 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry detergents, laundry 
additives, fabric softeners, laundry wrinkle removers, 
stain removers, scented laundry additives; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery essential oils, cosmetics, namely, non-
medicated skin care preparations; bar soap; body 
wash; antiperspirants and deodorants for personal 
use; body sprays; non-medicated hair care 
preparations, hair coloring preparations; shaving 
preparations, namely, shaving creams, shaving gels, 
shaving lotions, and shaving foams; after shave 
lotions and balms; pre-shave facial wahses and 
moisturizers; perfumery for personal use; hair lotions; 
dentifrices.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
medicated hair care preparations; medicated skin 
care preparations; catamenial products, namely, 
maxi pads, mini pads and pantiliners; incontinence 
products, namely, pads, pants and pantiliners; 
tampons; treatment preparations for gastrointestinal 
disorders; treatment preparations to support 
gastrointestinal health; dietray and nutritional 
supplements; medicated dental rinses, denture 
adhesives; preprations for the relief of cough/cold 
symptoms; nasal decongestants; topical analgesics; 
balms, alves and treatments for respiratory infections 
and congestion; dietary supplements for pets; 
disinfectants, namely deodorizing preparations for 
household use and antibacterial household cleaning 
preparations. 

Class: 8 סוג: 8

Razors, namely razors and razor blades; dispensers, 
cassettes, holders, and cartridges, all containing 
razor blades; and structural parts therefor.

Class: 9 סוג: 9

Batteries and battery chargers.

Class: 16 סוג: 16

Disposable diapers; toilet paper; disposable paper 
toilet seat covers; toilet paper holder; paper towels; 
paper napkins; soft paper products, namely, facial 
tissue; disposable paper wipes for household 
cleaning not impregnated with chemicals or 
compounds.
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 Owners

Name: Procter & Gamble International Operations SA

Address: 47, route de Saint-Georges, CH-1213 Petit-
Lancy, Switzerland

Identification No.: 72701

(Suisse Société anonyme (SA))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Class: 21 סוג: 21

Sponges for household use; mops; brooms; furniture 
and appliance dusters; toothbrushes; dental floss. 

Class: 29 סוג: 29

Snack foods, namely, potato crisps. 

Class: 31 סוג: 31

Foodstuff for animals.

Class: 35 סוג: 35

Business management; business administration 
assistance; providing office functions. 

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 17/09/2010, No. 605748 שוויץ, 17/09/2010, מספר 605748

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 8 סוג: 8

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 21 סוג: 21

Class: 29 סוג: 29

Class: 31 סוג: 31

Class: 35 סוג: 35
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Trade Mark No. 238435 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077604 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Takeda Pharmaceutical Company Limited

Address: 1-1, Doshomachi 4-chome,,Chuo-ku,,Osaka-shi, 
Osaka 540-8645, Japan

Identification No.: 71947

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of cancer.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Japan, 16/11/2010, No. 2010-089131 יפן, 16/11/2010, מספר 2010-089131

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 238463 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077961 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SendGrid, Inc.

Address: 929 Pear Street, Suite 200, Boulder Colorado 
80302, U.S.A.

Identification No.: 72750

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Electronic mail and messaging services and delivery 
of messages by electronic transmission for others.
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Trade Mark No. 238477 מספר סימן

Application Date 16/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0758652 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SWISS MADE BRANDS LTD.

Address: Fiat 707 Boss Commercial Center, No. 28 Ferry 
St., Kowloon, Hong Kong

Identification No.: 76027

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Alon

Address: 34 Osha St., Kiryat Motzkin, 26364, Israel

שם: אמיר אלון

כתובת : רח' אושה 34, קרית מוצקין, 26364, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils (included in this class, 
not of precious metal or coated therewith), in 
particular frying pans, saucepans, baking trays, cake 
moulds, grills (cooking utensils); all the above goods 
being of Swiss origin.
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BENTLEY

Trade Mark No. 238494 מספר סימן

Application Date 19/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bentley Motors Limited

Address: Crewe, Cheshire, United Kingdom

Identification No.: 39529

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus; eyewear; sunglasses and 
accessories therefor; mobile phones, mobile phone 
charges; accessories for mobile phones included in 
this class; all included in class 9.

מכשירים אופטיים; פריטים לעיניים; משקפי שמש ואביזרים 
עבורם; טלפונים ניידים, מטענים לטלפונים ניידים; אביזרים 

לטלפונים ניידים הכלולים בסוג זה; הנכללים כולם בסוג 9.       
                                  

י"ח טבת תשע"ג - 10431/12/2012



ELEMENTS

Trade Mark No. 238514 מספר סימן

Application Date 12/06/2011 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 003600061

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
003600061

Dated 19/10/2005 (Section 16) מיום 19/10/2005 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall not debar others from 
the bona fide descriptive use in the ordinary course 
of trade of the word ELEMENTS.

רישום סימן זה לא ימנע מאחרים שימוש מתאר בתום לב 
.ELEMENTS במהלך הרגיל של המסחר במילה

 Owners

Name: ABELLIO LIMITED

Address: Suite 9, Anglesea House, Carysfort Avernue, 
Blackrock Co. Dublin, Ireland

Identification No.: 72771

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarette rolling papers, pocket machines for rolling 
cigarettes; all included in class 34.

ניירות גלילת סיגריה, מכונות כיס עבור גלילת סיגריות; 
הנכללים כולם בסוג 34.                                     

י"ח טבת תשע"ג - 10531/12/2012



Caspit

כספיט
Trade Mark No. 238542 מספר סימן

Application Date 13/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Caspit Payment Technologies Ltd. שם: כספיט טכנולוגיות תשלום בע"מ

Address: 3 Prof. Haim Pekeris St., P.O.B. 4162, Rehovot, 
74140, Israel

כתובת : רחוב פרופ' חיים פיקריס 3, ת.ד. 4162, רחובות, 
74140, ישראל

Identification No.: 511018863מספר זיהוי: 511018863

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weinstock-Zeckler and Co., ADvs.

Address: 132 Petach Tikva Road, Tel Aviv, Israel

שם: וינשטוק-זקלר ושות', עו"ד

כתובת : דרך פתח תקוה 132, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Transmitting systems comprised of terminals at point 
of sale and payment, central computer, 
communication network and magnetic identity cards; 
all included in class 9.

מערכות משלוח המורכבות ממסוף בנקודת המכירה והתשלום, 
מחשב מרכזי, רשת תקשורת וכרטיס זיהוי מגנטיים; הנכללים 
כולם בסוג 9                                                                   

                                      

י"ח טבת תשע"ג - 10631/12/2012



Trade Mark No. 238606 מספר סימן

Application Date 23/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078743 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4210742 ארה"ב מספר: 4210742

Dated 18/09/2012 (Section 16) מיום 18/09/2012 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 4206771 ארה"ב מספר: 4206771

Dated 11/09/2012 (Section 16) מיום 11/09/2012 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

technical support services available via computer 
network or the Internet, or over a telecommunications 
network, namely, troubleshooting in the nature of the 
repair of computer hardware, computer peripherals, 
computer networks, and consumer electronic 
devices; multimedia technical support services and 
support, namely, technical advice related to the 
repair of computer hardware, computer peripherals, 
computer networks, and consumer electronic 
devices.

Class: 42 סוג: 42

providing technical support and troubleshooting 
information via the Internet and voice 
telecommunications networks for fixing problems 
relating to computer software and computer 
networks.      

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Trinidad and Tobago, 28/06/2010, No. 42396 טרינידד וטובגו, 28/06/2010, מספר 42396

Class: 37 סוג: 37

technical support services available via computer 
network or the Internet, or over a telecommunications 
network, namely, troubleshooting in the nature of the 
repair of computer hardware, computer peripherals, 
computer networks, and consumer electronic devices; 
multimedia technical support services and support, 
namely, technical advice related to the repair of 
computer hardware, computer peripherals, computer 
networks, and consumer electronic devices

י"ח טבת תשע"ג - 10731/12/2012



 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Identification No.: 71318

(California, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 10831/12/2012



Trade Mark No. 238758 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PEGAS (ISRAEL) LTD שם: פגאס (ישראל) בע"מ

Address: 43 Tabenkin st, Tel Aviv-Jaffa, 69353, Israel כתובת : טבנקין 43, תל אביב-יפו, 69353, ישראל

Identification No.: 514004985מספר זיהוי: 514004985

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Advocate Yoram Shiv 

Address: 3 Azrieli Center, Triangular Tower, Tel Aviv, 
67023, Israel

שם: עו"ד יורם שיוו 

כתובת : מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, תל אביב, 67023, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Incoming tourism to Israel, traveling services and and 
agencies (excluding hotel accommodation services).

שירותי נסיעות וסוכנויות תיירות נכנסת לישראל (למעט מתן 
שירותי אכסון בבתי מלון).                                                   

    

י"ח טבת תשע"ג - 10931/12/2012



Trade Mark No. 238764 מספר סימן

Application Date 30/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

a component of a semiconductor that enables 
reduced power consumption; all included in class 9.

רכיב של מוליך למחצה שמאפשר צריכה מופחתת של חשמל; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                     

Class: 42 סוג: 42

Research in the area of semiconductor and printed 
circuit board processing technology; technical 
consultancy in relation to the production of 
semiconductors and printed circuit boards; circuit 
board design for semiconductor chips; industrial 
design services in the field of semiconductors; 
semiconductor chip design services; printed circuit 
board design services; consultation in the field of 
semiconductor chip and printed circuit board design; 
custom design and engineering of semiconductor 
chips and printed circuit boards; design and 
development of semiconductor chips and printed 
circuit boards; design and development of 
manufacturing processes for semiconductor chips 
and printed circuit boards; design and development 
of electronic systems including the integration of two 
or more components on a semiconductor device or 
on a circuit board; design and development of tools, 
software and circuit designs for semiconductor 
devices, electronic systems and circuit boards; 
design and development of testing methodologies 
and systems in connection with semiconductor 
devices, electronic systems and circuit boards; All 
included in class 42.

מחקר בתחום טכנולוגיית מוליכים למחצה ועיבוד לוחות מעגלים 
מודפסים; ייעוץ טכני הנוגע להפקת מוליכים למחצה ולוחות 

מעגלים מודפסים; עיצוב לוח מעגלים לשבבי מוליכים למחצה; 
שירותי עיצוב תעשייתי בתחום המוליכים למחצה; שירותי עיצוב 
שבבי מוליכים למחצה; שירותי עיצוב לוחות מעגלים מודפסים; 
ייעוץ בתחום עיצוב שבבי מוליכים למחצה ולוחות מעגלים 

מודפסים; עיצוב והנדסה מותאמים של שבבי מוליכים למחצה 
ולוחות מעגלים מודפסים; עיצוב ופיתוח שבבי מוליכים למחצה 
ולוחות מעגלים מודפסים; עיצוב ופיתוח של תהליכי ייצור עבור 
שבבי מוליכים למחצה ולוחות מעגלים מודפסים; עיצוב ופיתוח 
של מערכות אלקטרוניות ובכללן השילוב של שני רכיבים או 

יותר על התקן מוליך למחצה או על לוח מעגלים; עיצוב ופיתוח 
של כלים, תוכנה ועיצובי מעגלים להתקני מוליכים למחצה, 

מערכות אלקטרוניות ולוחות מעגלים; עיצוב ופיתוח של שיטות 
ומערכות בדיקה ביחס להתקני מוליכים למחצה, מערכות 

אלקטרוניות ולוחות מעגלים; הנכללים כולם בסוג 42.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property; All included in class 
45.

רישוי של קניין רוחני; הנכללים כולם בסוג 45.                       
              

י"ח טבת תשע"ג - 11031/12/2012



 Owners

Name: SuVolta, Inc.

Address: 130D Knowles Drive, Los Gatos, 95032, 
California, U.S.A.

Identification No.: 801796

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 11131/12/2012



Trade Mark No. 238773 מספר סימן

Application Date 21/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079336 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hyde Marine, Inc.

Address: 2000 McClaren Woods Drive, Coraopolis PA 
15108, U.S.A.

Identification No.: 72845

(Ohio, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water treatment systems, namely, ship ballast water 
treatment systems comprised primarily of valves, 
pipes, ultraviolet disinfection units and filters, 
incorporating pumps, power distribution panels and 
electric control panels.

י"ח טבת תשע"ג - 11231/12/2012



Trade Mark No. 238830 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080058 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances, 
namely, detergent, for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; 
perfumery; essential oils; soaps; cosmetic and make 
up for the body and face; dentifrices; all based on 
Dead Sea Minerals.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, namely, 
boxes and cartons; printed matter, namely, printed 
insructional and teaching material, periodicals, 
newsletters and brochures all in the field of cosmetic; 
 photographs;  plastic materials for packaging, 
namely, bags and bubble packs ; cardboard 
materials for packaging.

Class: 35 סוג: 35

Advertising services; wholesale and retail sale, in 
stores, door to door and on the internet, of bleaching 
preparations and other substances, namely 
detergent, for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; perfumery; 
essential oils; soaps; cosmetic and make up for the 
body and face; dentifrices, all based on Dead Sea 
Minerals and paper, cardboard and goods made from 
these materials, not included in other classes, 
namely, boxes and cartons, printed matter, namely, 
periodicals, newsletters and brochures, all in the field 
of cosmetic; photographs; printed insructional and 
teaching material in the field of cosmetic; plastic 
materials for packaging, namely, bags and bubble 
packs ; cardboard materials for packaging.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Liechtenstein, 27/04/2011, No. 15936 ליכטנשטיין, 27/04/2011, מספר 15936

Class: 3 סוג: 3

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

י"ח טבת תשע"ג - 11331/12/2012



 Owners

Name: Trinitae Anstalt

Address: Am Schrägen Weg 2, FL-9490 Vaduz, 
Liechtenstein

Identification No.: 72878

(Liechtenstein Establishment (anstalt))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201, 
ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 11431/12/2012



Trade Mark No. 238840 מספר סימן

Application Date 08/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080137 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOFAR SPA

Address: Via Firenze, 40, I-20060 TREZZANO ROSA 
(MI), Italy

Identification No.: 72696

(Italy Joint stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food supplements for the treatment of various 
intestinal or urinary disorders.

י"ח טבת תשע"ג - 11531/12/2012



Trade Mark No. 238850 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0918804 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Engines and parts of engines for motor vehicles, 
included in this class; spark plugs and ignition 
devices for combustion engines; injection nozzles for 
engines; carburettors and delivery connections for 
carburettors; connections for parts of engines for 
motor vehicles (machines); starters for engines; 
water pumps for engines, electrical cleaning 
machines and items of equipment, high-pressure 
cleaners, compressors (machines); lifting winches 
(machines) and lifting machinery for motor vehicles; 
oil filters, air filters, and fuel filters for engines and 
machines, drive belts for engines, exhaust pipes, 
motor vehicle fans and fan belts for engines.

Class: 9 סוג: 9

Motor vehicle parts, namely electrical devices for 
motor vehicles (included in this class), in particular 
batteries, automatic control devices, automatic 
pressure loss displays for tyres, tachographs, speed 
monitoring devices, navigation equipment, radios, 
voltage regulators and thermostats, batteries, battery 
charging equipment, starter assistance cables, 
cables, battery pre-heating devices, battery testers, 
internal and external thermometers, ignition batteries, 
relays, regulators and controllers, switches, ignition 
cables.

Class: 11 סוג: 11

Lighting, heating, cooling and ventilation equipment 
for motor vehicles, in particular lighting systems, anti-
dazzle equipment, headlights, lamps, reflectors for 
motor vehicles, air-conditioning systems, heating 
systems, ventilation systems and cooling systems for 
motor vehicles; indicator lamps, brake lights, 
identification lights, parking lights, rear lights, 
headlights and spare parts for headlights.

י"ח טבת תשע"ג - 11631/12/2012



 Owners

Name: Diesel Technic AG

Address: Wehrmannsdamm 5-9, 27245 Kirchdorf, 
Germany

Identification No.: 72891

(Germany AG)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles; apparatus for conveying on the 
ground, in the air, and on water, spare parts, included 
in this class; window and windscreen wipers for 
motor vehicles; clutches for land vehicles, power 
transmission mechanisms and drive shafts for land 
vehicles;  motor vehicle wheels; roller bearings for 
land vehicles; bumpers and suspension elements for 
motor vehicles; brakes, hydraulic brake components, 
brake shoes, brake linings, brake blocks, and parts of 
brakes for motor vehicles; snow chains; luggage 
carriers and luggage nets for motor vehicles, trailer 
couplings and cables for motor vehicles; motor 
vehicle chassis and spare parts for motor vehicle 
chassis; direction signals for vehicles; anti-theft 
alarms for vehicles.

י"ח טבת תשע"ג - 11731/12/2012



Trade Mark No. 238870 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059404 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71479

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After shave; beauty creams; beauty lotions; body and 
beauty care cosmetics; body creams; body lotions; 
body oils; body scrub; body splash; body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance; body 
sprays; body wash; cologne; deodorants and 
antiperspirants for personal use; facial scrubs; 
fragrances for personal use; hair care preparations; 
hair styling preparations; hand creams; hans lotions; 
lip balm; lip gloss; make- up; non medicated bath 
preparations; perfume; shaving preparations; soaps 
for personal use.

י"ח טבת תשע"ג - 11831/12/2012



Trade Mark No. 238872 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060685 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71479

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After shave; beauty creams; beauty lotions; body and 
beauty care cosmetics; body creams; body lotions; 
body oils; body scrub; body splash; body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance; body 
sprays; body wash; cologne; deodorants and 
antiperspirants for personal use; facial scrubs; 
fragrances for personal use; hair care preparations; 
hair styling preparations; hand creams; hans lotions; 
lip balm; lip gloss; make- up; non medicated bath 
preparations; perfume; shaving preparations; soaps 
for personal use.

י"ח טבת תשע"ג - 11931/12/2012



Trade Mark No. 238873 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061355 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71479

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After shave; beauty creams; beauty lotions; body and 
beauty care cosmetics; body creams; body lotions; 
body oils; body scrub; body splash; body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance; body 
sprays; body wash; cologne; deodorants and 
antiperspirants for personal use; facial scrubs; 
fragrances for personal use; hair care preparations; 
hair styling preparations; hand creams; hans lotions; 
lip balm; lip gloss; make- up; non medicated bath 
preparations; perfume; shaving preparations; soaps 
for personal use.

י"ח טבת תשע"ג - 12031/12/2012



Trade Mark No. 238879 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SAMBA LLC

Address: 37 West 17th Street, New York, NY, 10011, 
U.S.A.

Identification No.: 57644

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant and bar services; include in class 43. שירותי בר ומסעדה; הנכללים בסוג 43.                               

י"ח טבת תשע"ג - 12131/12/2012



PORTLIGHT

Trade Mark No. 238883 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1114195 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Elbit Systems Ltd. שם: אלביט מערכות בע"מ

Address: Advanced Technology Center, P.O.B. 539, 
Haifa, 31053, Israel

כתובת : מרכז תעשיות מדע, ת.ד. 539, חיפה, 31053, ישראל

Identification No.: 520043027מספר זיהוי: 520043027

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Integrated electro-optical detection and observation 
systems, comprising cameras, thermal imaging 
devices, thermal sensors, LGI (Laser Gated 
Imager),Laser illuminator, HD Day camera and Night 
vision Camera on PTU (Pan & Tilt Unit), computers, 
transmitters, for monitoring, detection, protection and 
security for military, para-military and civilian use; all 
included in class 09.

מערכות גילוי ותצפית אלקטרו-אופטיות משולבות, המורכבת 
 LGI ,ממצלמות, מכשירי הדמיה תרמיים, חיישנים תרמיים
(מדמה מוגדר לייזר), לייזר מאיר, מצלמת HD ליום ומצלמת 
ראיית לילה על PTU (יחידת הטיה וצילום פנורמי), מחשבים, 
משדרים, לבקרה, גילוי, הגנה ובטיחות עבור שימוש צבאי, 

חוץ-צבאי ואזרחי; הנכללים כולם בסוג 09.                             
                                                                                    

                                                

י"ח טבת תשע"ג - 12231/12/2012



NeuroAD

Trade Mark No. 238914 מספר סימן

Application Date 06/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Neuronix Ltd. שם: נוירוניקס בע"מ 

Address: Kohav Yokneam Building, POB 16, Yokneam 
Illit Industrial Park, 20692, Israel

כתובת : בניין כוכב יקנעם, תד 16, פארק תעשיות, יקנעם עלית, 
20692, ישראל

Identification No.: 514092485מספר זיהוי: 514092485

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

A medical system comprised of machine, computer 
unit, displays, software and headgear, and sold as 
one unit, for the treatment of nervous system 
diseases and psychiatric diseases; included in class 
10.

מערכת רפואית, הכוללת מכונה, יחידת מחשב, צגים, תכנה 
וכיסוי ראש, והנמכרת כיחידה אחת, לטיפול במחלות של 

מערכת העצבים ובמחלות פסיכיאטריות; הנכלל בסוג 10.         
                                                                                    

              

י"ח טבת תשע"ג - 12331/12/2012



VIKO NOVELLA

Trade Mark No. 238927 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: VIKO ELEKTRIK VE ELEKTRONIK 
ENDUSTRISI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Address: Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No:44,, 
34887 Sancaktepe, Istanbul, Turkey

Identification No.: 801764

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric meters; sockets, plugs, switches, automatic 
switches, breaker switches, circuit breakers and 
separators, fuses, ballasts, starters, electric boards, 
electric couplings, buttons, resistors, connection 
components used in electric and electronic works, 
namely, connectors and sockets, apparatus for the 
transmission, conversion, loading, adjustment and 
control of electricity, adapters, chargers, electric 
cables, optical fibers.

שעוני חשמל; שקעים, תקעים, מתגים, מתגים אוטומטיים, 
מתגי ניתוק, מנתקי ומפרידי מעגלים חשמליים, נתיכים, חומרי 
איזון, מצתים, לוחות חשמל, מצמדים חשמליים, כפתורים, 

נגדים, רכיבי חיבור המשמשים בעבודות חשמל ואלקטרוניקה, 
דהיינו, מחברים ושקעים, התקנים להעברה, להמרה, להעמסה, 

להתאמה ולשליטה בחשמל, במתאמים, במטענים, בכבלי 
חשמל, בסיבים אופטיים.

                                                                                     
                                                                                    

                                      

י"ח טבת תשע"ג - 12431/12/2012



Trade Mark No. 239013 מספר סימן

Application Date 29/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081370 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PUIG FRANCE

Address: 6 boulevard du Parc, F-92200 Neuilly sur Seine, 
France

Identification No.: 72953

(Société par actions simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery;cosmetics; shampoos; toilette 
soaps, bath and shower gel and salts; perfumes, eau 
de parfum, eau de toilette, colognes, fragrances; 
deodorants for personal use; shaving and aftershave 
preparations; skin care creams; body lotions.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Mexico, 05/11/2010, No. 1 132 467 מקסיקו, 05/11/2010, מספר 467 132 1

Class: 3 סוג: 3

י"ח טבת תשע"ג - 12531/12/2012



Trade Mark No. 239046 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hagara bicycle fashion ltd שם: הגרה בייסיקל אופנה בע"מ

Address: 46 derech hamakabim st, Rishon Lesion, 
75359, Israel

כתובת : דרך המכבים 46, ראשון לציון, 75359, ישראל

Identification No.: 513644880מספר זיהוי: 513644880

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nir Yair, adv 

Address: 2 weizmann st., amot investments tower, Tel 
Aviv, Israel

שם: עו"ד ניר יאיר 

כתובת : רח' ויצמן 2, בית אמות השקעות, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; all included in class 
18.

עור וחיקויי עור; הנכללים כולם בסוג 18.                               
              

Class: 25 סוג: 25

Clothing; included in class 25.     .25 דברי הלבשה; הנכללים כולם בסוג

י"ח טבת תשע"ג - 12631/12/2012



Trade Mark No. 239077 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastry, confectionery, ices; sandwiches, coffee 
beverages,  coffee including cold coffee and ice 
coffee; tea, cocoa, infusions; all included in class 30.

 דברי מאפה וממתקים, גלידות; כריכים, משקאות קפה קלים, 
קפה, לרבות קפה קר וקפה ברד, תה, קקאו, חליטות; הנכללים 
כולם בסוג 30.                                                                 

  

Class: 38 סוג: 38

Cellular telephone communication, internet 
transmossion of electronic mail, cellular telephone, 
internet communication by cellulartelephone by 
wireless network and/ or by cellular network, 
voicemail, messages, paging services, providing 
access to databases; all included in class 38.

תקשורת טלפון סלולארי, תמסורת באינטרנט של דואר 
אלקטרוני, תקשורת אינטרנטית בטלפון סלולארי באמצעות 
רשת אלחוטית ו/או באמצעות הרשת הסלולרית, דואר קולי, 
הודעות, שירותי איתורית, הספקת שירותי גישה לבסיסי 

נתונים; הנכללים כולם בסוג 38.                                         
                                                                            

Class: 43 סוג: 43

Coffee shops and restaurants; providing of food and 
beverage servies; all included in class 43.

בתי קפה ומסעדות; הספקת שירותי מזון ומשקאות; הנכללים 
כולם בסוג 43.                                                             

י"ח טבת תשע"ג - 12731/12/2012



Ownersבעלים

Name: COFFEECALL K.A. 2011 LTD שם: קופיכל ק.א. 2011 בע"מ

Address: 26 A Almogan St, Kiryat Ata, 28239, Israel כתובת : רח' אלמוגן 26 א', קרית אתא, 28239, ישראל

Identification No.: 514550821מספר זיהוי: 514550821

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zohar Eliezri, Intellectual Property

Address: 6 Meitav St., Neta House, Bldg. A, Tel Aviv, 
66789805, Israel

שם: זהר אליעזרי, קניין רוחני

כתובת : רח' מיטב 6, בית נטע, בנין A, תל אביב, 6789805, 
ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 12831/12/2012



Trade Mark No. 239117 מספר סימן

Application Date 06/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081466 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: C & T MATRIX LIMITED

Address: 44-46 Sanders Road, Wellingborough, 
Northamptonshire NN8 4 NL, United Kingdom

Identification No.: 72979

(England and Wales Private Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools, namely, precision 
creasing machines and tools; parts and fittings for the 
aforesaid.

Class: 42 סוג: 42

Design and development of processes and 
equipment for use in precision creasing systems, 
including machines and machine tools; research and 
development relating thereto.

י"ח טבת תשע"ג - 12931/12/2012



Trade Mark No. 239136 מספר סימן

Application Date 05/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081721 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Identification No.: 71318

(California, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripheral devices; computer 
hardware; computer software; mobile digital 
electronic devices.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Jamaica, 07/12/2010, No. 57024 ג'מאייקה, 07/12/2010, מספר 57024

Class: 9 סוג: 9

י"ח טבת תשע"ג - 13031/12/2012



Trade Mark No. 239160 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082067 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  White, black and 
grey as shown in the mark.

 Owners

Name: The Absolut Company Aktiebolag

Address: SE-117 97 Stockholm, Sweden

Identification No.: 72272

(Sweden Limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Vodka.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 16/03/2011, No. 
009814674

איחוד האירופי לסימני מסחר, 16/03/2011, מספר 
009814674

Class: 33 סוג: 33

י"ח טבת תשע"ג - 13131/12/2012



Trade Mark No. 239197 מספר סימן

Application Date 03/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0873443 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CATA CORPORACION 2000, SL

Address: Angel Guimerá, 16-17, E-08570 TORELLO 
(Barcelona), Spain

Identification No.: 73029

(España Sociedad Limitada)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street, Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21, ירושלים, 92387, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Hoods, kitchen oven, bathroom exhaust fans, kitchen 
sinks, kitchen countertops, kitchen faucets, 
microwave; fridges and freezers; air conditioners and 
appartus for lighting.

י"ח טבת תשע"ג - 13231/12/2012



Trade Mark No. 239210 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075998 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing apparatus.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics.

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

י"ח טבת תשע"ג - 13331/12/2012



 Owners

Name: Brands Environment Establishment

Address: 16 Gastelun, FL-9492 Eschen, Liechtenstein

Identification No.: 73038

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

Liechtenstein, 01/03/2011, No. 15885 ליכטנשטיין, 01/03/2011, מספר 15885

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 20 סוג: 20

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 42 סוג: 42

י"ח טבת תשע"ג - 13431/12/2012



Trade Mark No. 239234 מספר סימן

Application Date 17/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lamps, electric lamps, lamp globes, lamp glasses, 
lampshades, chandeliers, ceiling lights; light bulbs; 
non electric cooking heaters ( for household 
purposes); kitchen sinks; gas lamps; oil lamps; lamp 
chimneys; all included in class 11.

מנורות, מנורות חשמליות, כדורי מנורה, זכוכיות מנורה, 
אהילים, נברשות, אורות תקרה; נורות; תנורי בישול לא 

חשמליים (למטרות משק בית); כיורי מטבח; מנורות גז; מנורות 
שמן; ארובות מנורה; הנכללים כולם בסוג 11.

 
                                                                     

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; chests of drawers, 
cupboards, plate racks, wickerwork, shelves, tables, 
computer trolleys; armchairs, settees, seats, easy 
chairs; bedding (except linen), mattresses, bed 
bases, bed frames; works of art of wood, wax, 
plaster, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, 
or of plastics; coats hangers, garment covers 
(wardrobes); cushions; pillows; curtain rings, curtain 
rods; carpet rods; curtain holders, not of textile 
material; boxes made of wood and boxes made of 
plastic; jewellery cases (caskets), not of precious 
metal; letter boxes, not of metal or masonry; toy 
chests; flower pot pedestals, flower stands; 
newspaper display stands, umbrella stands, clothes 
hooks (non metallic), furniture casters (non metallic); 
baskets not of metal; wickerwork; office furniture; 
garden furniture; cases of wood or plastic; kitchen 
worktops; all included in class 20.

ריהוט, מראות, מסגרות לתמונות; שידות של מגירות, ארונות, 
מתקני צלחות, עבודת נצרים, מדפים, שולחנות, עגלות מחשב; 
כורסאות, ספות, מושבים, כסאות נוח; ציוד לחדר שינה (למעט 
מצעים), מזרנים, בסיסי מיטה, מסגרות מיטה; עבודות אמנות 
מעץ, שעווה, גבס, שעם, סוף, קנים, נצרים, קרן, עצם, שנהב, 
עצם לוויתן, צדף, ענבר, אם הפנינה, מירשאום ותחליפים לכל 
החומרים האלו, או מפלסטיקים; מתלי מעילים, כיסויי בגדים 

(מלתחות); כרים; כריות; טבעות ווילונות; מוטות ווילונות; מוטות 
שטיחים; מחזיקי ווילונות, לא מחומר טקסטיל; קופסאות עשויות 
מעץ וקופסאות עשויות מפלסטיק; תיבות תכשיטים (מארזים), 
לא ממתכת יקרה; קופסאות מכתבים, לא ממתכת או אבן; 
שידות צעצועים; כנים לעציצי פרחים; מעמדי פרחים; מעמדי 
תצוגת עיתונים, מעמדי מטריות, ווי בגדים (לא מתכתיים), 

גלגלי רהיטים (לא מתכתיים); סלים לא ממתכת; עבודת נצרים; 
ריהוט משרדי; ריהוט לגן; תיבות מעץ או פלסטיק, שולחנות 

עבודה למטבח; הנכללים כולם בסוג 20.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

י"ח טבת תשע"ג - 13531/12/2012



Class: 21 סוג: 21

Glassware, porcelain and earthenware; tableware, 
not of precious metal, table tumblers, dishes, salad 
bowls, cake molds, decanters, vases (not of precious 
metal), candleholders, spice jars, flower pot covers of 
terra cotta, porcelain or glass; figurines (statuettes) of 
porcelain, terra-cotta or glass; coffee and tea 
services not of precious metal; coffee percolators, 
non-electric; works of art of glass; porcelain, namely 
household or kitchen articles of porcelain; works of 
art of porcelain; earthenware, namely household or 
kitchen articles of earthenware; works of art of 
earthenware; flower pots; ice buckets; corkscrews; 
toilet sets; chopsticks (kitchen utensils); skimmers 
and spatulas; thermally insulated containers for food; 
combs; sponges for household purposes; crystal; 
bath accessories; cooking pots and pans [non-
electric]; Japanese cast iron kettles (non-electric) 
(tetsubin); kettles (non-electric); portable cold boxes 
(non-electric); rice chests; drinking flasks [for 
travelers]; vacuum bottles (insulated flasks); candle 
extinguishers; watering cans; cosmetic and toilet 
utensils (other than “electric toothbrushes”); dustbins; 
toilet paper holders; soap dispensers; rails and rings  
for towels; flower bowls; all included in class 21.
 

כלי זכוכית, פורצלן וכלי חרס; כלי שולחן, לא ממתכת יקרה, 
כוסות שולחן, כלי אוכל, קערות סלט, תבניות עוגה, מחדררים, 

אגרטלים (לא ממתכת יקרה), פמוטים, צנצנות תבלינים, 
כיסויים לעציצי פרחים מטרה קוטה, פורצלן או זכוכית; 

פיגורינות (פסלונים) מפורצלן, טרה קוטה או זכוכית; סרוויסים 
לקפה ותה לא ממתכת יקרה; פרקולטורים לקפה, לא 

חשמליים; עבודות אמנות מזכוכית; פורצלן, דהיינו פריטי משק 
בית או מטבח מפורצלן; עבודות אמנות מפורצלן; כלי חרס, 
דהיינו פריטי משק בית או מטבח מכלי חרס; עבודות אמנות 
מכלי כרס; עציצי פרחים; דליי קרח; חולצי פקקים; מערכות 

טואלט; מקלות אכילה (כלי מטבח); כפות להסרת קרום ומריות; 
מיכלים עם בידוד תרמי עבור מזון; מסרקים; ספוגים למטרות 

משק בית; קריסטל; אביזרי אמבט; סירים ומחבתות לבישול [לא 
חשמליים]; קומקומים יפניים מברזל יצוק (לא חשמליים) 

(טצובין); קומקומים (לא חשמליים); קופסאות קירור ניידות (לא 
חשמליות); שידות אורז; בקבוקוני שתייה [עבור מטיילים]; 
בקבוקי ואקום (בקבוקונים עם בידוד); מטפי נרות; פחיות 
השקיה; כלי קוסמטיקה וטואלט (למעט "מברשות שיניים 
חשמליות"); פחי אשפה; מחזיקי נייר טואלט; מנפיקי סבון; 
מתלים וטבעות למגבות; קערות פרחים; הנכללים כולם בסוג 

.21
 

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 24 סוג: 24

Fabrics for textile use; bed and table covers; cotton 
fabrics (other than for clothing), sheets, duvets, bed 
linen, household linen, table linen (textile), bath linen, 
curtains of textile, upholstery fabrics, wall hangings of 
textile; cushion covers; furniture covering of plastic, 
leather and textile; upholstery fabrics; all included in 
class 24.

אריגים לשימוש טקסטיל; כיסויים למיטה ולשולחן; בדי כותנה 
(למעט עבור ביגוד), סדינים, כיסויי מיטה, מצעים למיטה, 
מצעים למשק בית, מצעים לשולחן (טקסטיל), מצעים 

לאמבטיה, וילונות מטקסטיל, בדי ריפוד, מתלי קיר מטקסטיל; 
כיסויי כרים; כיסויי רהיטים מפלסטיק, עור וטקסטיל; בדי ריפוד; 
הנכללים כולם בסוג 24.                                                     

                                                                  

Class: 35 סוג: 35

Retail store services relating to furniture, decoration 
articles and household articles, textiles, lighting 
apparatus, kitchen utensils, carpets, materials for 
covering existing floors, curtains, stationary articles, 
offices requisites, mirrors, picture frames, games and 
playthings; advertising in mail order business; mail 
order services; shopping centre management 
services; marketing consultancy services; business 
services and advice on the commercialization of 
goods and services; advertising services; franchising, 
namely consultation and assistance in business 
management, organization and promotion; including 
administration and control hereof, management and 
consultation of business; marketing assistance, 
research and analysis of business; shop window 
dressing (all related to purchase and sale of furniture, 
furnishings, articles for interior decoration, home); 
advertising material design; business administration 
of licenses for goods and services for third parties; all 
included in class 35.

שירותי חנויות קמעונאיות הקשורים לריהוט, פריטי קישוט 
ופריטי משק בית, טקסטילים, מתקני תאורה, כלי מטבח, 

שטיחים, חומרים לכיסוי רצפות קיימות, וילונות, פריטי מכשירי 
כתיבה, דרישות משרדים, מראות, מסגרות תמונה, משחקים 
ודברי משחק; פרסום בעסקי הזמנה בדואר; שירותי הזמנה 

בדואר; שירותי ניהול מרכז קניות; שירותי ייעוץ שיווקי; שירותים 
ויעץ עסקי על מסחור של סחורות ושירותים; שירותי פרסום; 
מתן זכיינות, דהיינו ייעוץ ועזרה בניהול, ארגון, וקידום עסקי; 
כולל מנהלנות ושליטה בזה, ניהול וייעוץ של עסק; עזרה 

שיווקית, מחקר וניתוח של עסק; עיצוב חלונות ראווה של חנות 
(הכל קשור לרכישה ומכירה של רהיטים, ריהוט, פריטים של 
עיצוב פנים, בית); עיצוב חומר פרסום; מנהלנות עסקית של 
רשיונות לסחורות ושירותים עבור גופים שלישיים; הנכללים 

כולם בסוג 35.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

י"ח טבת תשע"ג - 13631/12/2012



 Owners

Name: CAFOM

Address: 3 Avenue Hoche, Paris, 75008, France

Identification No.: 802088

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 13731/12/2012



Trade Mark No. 239277 מספר סימן

Application Date 11/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Coral Model Ltd. שם: קורל מודל בע"מ

Address: Caesarea, Israel כתובת : קיסריה, ישראל

Identification No.: 513201020מספר זיהוי: 513201020

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lapidot & Lapidot, Adv.

Address: 1 Kroaza St., Netanya, 42401, Israel

שם: לפידות את לפידות, עו"ד

כתובת : רחוב קראוזה 1, נתניה, 42401, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

 Clothing, shoe wear and headdress, particularry 
underwear items for women, shirts; all included in 
class 25.

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ובפרט פריטי הלבשה תחתונה 
לנשים, חולצות; הנכללים כולם בסוג 25.                               

                

י"ח טבת תשע"ג - 13831/12/2012



Trade Mark No. 239304 מספר סימן

Application Date 13/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Anat Kirshenberg Ben-David  שם: ענת קירשנברג בן דוד

Address: H bee'iar 48, Rosh Haa'ien, Israel כתובת : ה' באייר 48, ראש העין, ישראל

Identification No.: 023941842מספר זיהוי: 023941842

Name: David Ben David  שם: דוד בן דוד

Address: H' bee'iar 48, Rosh Haa'ien, Israel כתובת : ה' באייר 48, ראש העין, ישראל

Identification No.: 022303606מספר זיהוי: 022303606

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; all included in class 
35

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; 
הנכללים כולם בסוג 35                                                     

      

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs ; all included in class 36

ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי ; 
הנכללים כולם בסוג 36                                           

י"ח טבת תשע"ג - 13931/12/2012



Trade Mark No. 239309 מספר סימן

Application Date 14/07/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1115128 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Rav Bariach (08) Industries Ltd. שם: רב בריח (08) תעשיות בע"מ

Address: 31 Ha'ofe St., P.O.B. 3032, Ashkelon, 78780, 
Israel

כתובת : רחוב האופה 31, ת.ד. 3032, אשקלון, 78780, ישראל

Identification No.: 514160530מספר זיהוי: 514160530

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld & Co.

Address: Shaul HaMelech Blvd., P.O.B. 18253, Tel Aviv, 
61182, Israel

שם: אפלפלד ושות', עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך, ת.ד. 18253, תל אביב, 61182, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Locks made of metal, padlocks, deadbolt locks, 
safety doors, all made of metal. hasp locks, safety 
case hasps, safes, cylinders and cylinder shields, 
panic handles, door hydraulic bars, accessories ans 
spare parts for these items; keys, key blanks made of 
metal, rosettes for locks and for door handles; door 
hinge adapeters; electric closet, gates, shield walls, 
doors and window shield; all included in class 6.         
                                              

מנעולים עשויים ממתכת, מנעולי תלי תלי, מנעולי רב בריחיים, 
מנעולי ביטחון ודלתות ביטחון, כולם עשויים ממתכת, רתקים, 
מגיני אנקול, כספות, קופות, צילינדרים, מגיני צילינדרים, ידיות 
בהלה, סוגרים הידראולים לדלתות, אביזרים וחלקי חילוף עבור 
הפריטים דלעיל, מפתחות, גלמי מפתחות העשויים ממתכת, 
רוזטות ולוחיות כיסוי מכל סוג, מתאמי סגירת דלתות, ארונות 
חשמל, שערים, מיכלים נגד פיצוץ, קירות מגן נגד פיצוץ, דלתות 

ומגני חלונותהעשויים ממתכת; הנכללים כולם בסוג 6.

י"ח טבת תשע"ג - 14031/12/2012



EUROSOFT

Trade Mark No. 239312 מספר סימן

Application Date 21/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SOFFT SHOE COMPANY, INC.

Address: 100 Brickstone Square, Suite 502, Andover, MA 
01810, U.S.A.

Identification No.: 802096

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing and footwear; all included in Class 25. דברי הלבשה והנעלה; הכל כלול בסוג 25.                         

י"ח טבת תשע"ג - 14131/12/2012



Trade Mark No. 239337 מספר סימן

Application Date 23/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082610 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air; air 
vehicles; spacecraft; satellites; launch vehicles; air 
balloons; aeronautical structures, namely wings, 
blades, tail assemblies, fuselage and main landing 
gears; apparatus, machines and devices for 
aeronautics; aircraft wings; blades; propellers; seat 
covers for vehicles; parts and component parts for all 
the aforementioned goods.

Class: 39 סוג: 39

Air ransport of goods and passengers; air transport; 
packaging and storage of goods in the field of air 
travel ; storage of aircraft and of aircraft parts; travel 
arrangement in rhe field of air travel; freighting; 
vehicle rental; air traffic management (information); 
traffic information (transport); operating of airports, 
namely airport services, booking of parking spaces in 
airports, providing information relating to airports.

Class: 42 סוג: 42

Industrial, mechanical, scientific and technological 
services provided by engineers in the field of 
aircrafts; industrial, mechanical, scientific and 
technological research provided by engineers; design 
(research and development of new products for third 
parties) in connection with industrial, mechanical, 
scientific and technological matters; engineering 
services, namely providing estimates, calculations, 
research and opinions in connection with science and 
technology; engineering services; technical research 
services in connection with physics; technical 
consulting, assessments, research, tests, monitoring 
relating to technology provided by engineers, 
particularly with relation to transport technology, 
environmental protection and energy; materials 
testing; engineering services (technical 
assessments); technical research, design (research 
and development of new products for third parties) 
relating to technology and aeronautics; technical 
consulting provided by engineers relating to 
aeronautics; technical project studies; scientific and 
technological design of assembly apparatus, vehicle 
tools and spare parts, apparatus for locomotion by 
land, air, water or rail, aircraft, aircraft wings, blades, 
winglets, air vehicles, space vehicles, satellites, 
launching vehicles, dirigible air-balloons, 
aerostructures, aeronautical apparatus machines and 
devices; design (research and development) of new 
aircraft for third parties and their component parts; 
flight tests, namely quality control services; vehicle 
certification and re-certification, namely quality 
control services.

י"ח טבת תשע"ג - 14231/12/2012



 Owners

Name: Airbus SAS

Address: 1, Rond Point Maurice Bellonte, F-31700 
BLAGNAC, France

Identification No.: 73052

(France Société par Actions Simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201, 
ישראל

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 25/11/2010, No. 103785198 צרפת, 25/11/2010, מספר 103785198

Class: 12 סוג: 12

Class: 39 סוג: 39

Class: 42 סוג: 42

י"ח טבת תשע"ג - 14331/12/2012



Trade Mark No. 239361 מספר סימן

Application Date 06/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082946 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coty Germany GmbH

Address: Fort Malakoff Park,,Rheinstrasse 4E, 55116 
MAINZ, Germany

Identification No.: 71330

(Germany GmbH)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד. 6451, תל אביב, 61063, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; toiletries; dentifrices.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 07/12/2010, No. 30 2010 071 561.8/03 גרמניה, 07/12/2010, מספר 561.8/03 071 2010 30

Class: 3 סוג: 3

י"ח טבת תשע"ג - 14431/12/2012



Trade Mark No. 239363 מספר סימן

Application Date 06/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082990 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coty Germany GmbH

Address: Fort Malakoff Park,,Rheinstrasse 4E, 55116 
MAINZ, Germany

Identification No.: 71330

(Germany GmbH)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד. 6451, תל אביב, 61063, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; toiletries; dentifrices.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 07/12/2010, No. 30 2010 071 558.8/03 גרמניה, 07/12/2010, מספר 558.8/03 071 2010 30

Class: 3 סוג: 3
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Trade Mark No. 239384 מספר סימן

Application Date 22/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083261 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: American Institute of Certified Public 
Accountants

Address: 1211 Avenue of the Americas, New York, NY 
10036-8775, U.S.A.

Identification No.: 72263

(District of Columbia, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Association services, namely, promoting the interests 
of financial and management accountants; and 
providing information and advice in the fields of 
accountancy and financial reporting.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 04/03/2011, No. 85258291 ארה"ב, 04/03/2011, מספר 85258291

Class: 35 סוג: 35

Association services, namely, promoting the interests 
of financial and management accountants; and 
providing information and advice in the fields of 
accountancy and financial reporting
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Trade Mark No. 239385 מספר סימן

Application Date 11/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083275 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for biological, chemical, 
biochemical, DNA, RNA, protein, polynucleic acid 
and molecular analysis; apparatus and instruments 
for use in DNA, RNA, protein and polynucleic acid 
sequencing; apparatus for the analysis of polynucleic 
acid sequences; apparatus and instruments for the 
analysis of nucleic and polynucleic acids; apparatus 
and instruments for the analysis of proteins; 
apparatus and instruments for analysis of genetic 
information, genomic information and proteomic 
information; apparatus and instruments for use in 
laboratory analysis; diagnostic and testing apparatus, 
not for medical purposes; monitoring apparatus and 
instruments; computer programs, computer hardware 
and data processing apparatus, all of the analysis 
and recordal of scientific data; instruments and 
apparatus for the display of information obtained from 
scientific equipment; silicon chips; DNA chips; 
microarray chips; analyte detector chips; biosensor 
chips; parts and fittings for all the aforsaid goods.

Class: 10 סוג: 10

Medical and veterinary apparatus for biological, 
chemical, biochemical, DNA, RNA, protein and 
molecular analysis; blood testing apparatus; 
diagnostic apparatus for medical or veterinary 
purposes; testing apparatus for medical or veterinary 
purposes; parts and fittings for all the aforesaid 
goods.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Grey, blue and 
white  as shown in the mark.

 Owners

Name: Oxford Nanopore Technologies Limited

Address: Edmund Cartwright House,,4 Robert Robinson 
Avenue,, Oxford OX4 4GA, United Kingdom

Identification No.: 73079

(United Kingdom a limited liability company organized 
and existing under the laws of the United Kingdom)

Class: 42 סוג: 42

Industrial analysis and research services; scientific 
research for chemical, biochemical, biological, 
medical or veterinary purposes; biological, chemical, 
biochemical, DNA, RNA, protein, polynucleic acid 
and molecular analysis services; DNA and RNA and 
polynucleic acid sequences services; protein 
sequencing services; design and development of 
instruments and apparatus for biological, chemical, 
biochemical, DNA, RNA, protein and molecular 
analysis; laboratory testing services; DNA and 
polynucleic acid testing services; genome 
sequencing services; information and advice 
regarding all the aforesaid services.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

United Kingdom, 11/11/2010, No. 2564101 ממלכה מאוחדת, 11/11/2010, מספר 2564101

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 239415 מספר סימן

Application Date 31/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075470 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: 55218 Ingelheim, Germany

Identification No.: 71457

(Germany Corporation organized under the laws of 
Germany)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes.
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PUPPY

Trade Mark No. 239417 מספר סימן

Application Date 21/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Address: 401 North Lake Street, Neenah, Wisconsin, 
U.S.A.

Identification No.: 53708

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Impregnated wipes; all included in class 3. מגבונים מוספגים; הנכללים כולם בסוג 3.             

Class: 16 סוג: 16

Facial tissue, toilet tissue, paper towels, paper 
wipers; all included in class 16.

טישו לפנים, טישו טואלט, מגבות נייר, מגבוני נייר; הנכללים 
כולם בסוג 16.                           
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TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES

Trade Mark No. 239420 מספר סימן

Application Date 22/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, Cardboard And Goods Made From These 
Materials, Not Included In Other Classes; Printed 
Matter; Bookbinding Material; Photographs; 
Stationery; Adhesives For Stationery Or Household 
Purposes; Artists' Materials; Paint Brushes; 
Instructional And Teaching Material (Except 
Apparatus); Plastic Materials For Packaging (Not 
Included In Other Classes); Magazines; Periodical 
publications; Books And Newspaper; Paper And 
Cardboard Articles; Writing Instruments, Pencils, 
Pens, Notepads, Writing Pads, Greeting Cards, 
Transfers (Decalcomanias); Figurines (Statuettes) Of 
Papier Mache; Instructional And Teaching Materials; 
Printed Publications; Booklets, Catalogues; Guides; 
Carrier Bags; Paper Bags; Pamphlet; Brochures; 
News Sheets; Crayons; Paint Brushes; Erasers; 
Rulers; Pencil Sharpeners, Pencil Boxes And Cases; 
Pencil Holders; Posters; Photograph Albums; Ring 
Binders; Folders; Note-Books; Diaries; Calendars; 
Postcards; Drawing (Graphic); Stickers; Stencils, 
Bumper Stickers, Fine Paper, Gift Vouchers; Labels, 
Note-Paper, Paper Packaging Materials, Paper 
Tissues, Printing Paper, Tickets, Wrapping Paper, 
Writing Paper, Cardboard, Printed Computer 
Programs; Paper Tape And Cards For Use In Data 
Processing; all included in class 16.

נייר, קרטון וסחורות העשויות מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; חומר מודפס; חומר לכריכת ספרים; צילומים; 
כלי כתיבה; דבק לכלי כתיבה או למטרות תחזוקת בית; חומרי 
אומנים; מברשות צבע; חומר הדרכתי ולימודי (למעט כלים); 
חומרי פלסטיק לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 

מגזינים; כתבי עת; ספרים ועיתונים; פריטי נייר וקרטון; כלי 
כתיבה, עפרונות, עטים, פנקסים, לוחות כתיבה, כרטיסי ברכה, 
כלי ברזל או זכוכית (דקלוקמניות); פסלונים (פסלונים) של 

עיסת נייר; חומרי הדרכה ולימוד; פרסומים מודפסים; ספרונים, 
קטלוגים; מדריכים; תיקי נייר, שקיות נייר; קונטרסים; עלונים; 
דפי עיתון; צבעים; צבע; מברשות; מחקים; סרגלים; מחדדים, 
קופסאות עפרונות וקלמרים; מחזיקי עפרונות; פוסטרים; 

אלבומי תמונות; קלסרי טבעת; תיקיות; מחברות; יומנים; לוחות 
שנה; גלויות; ציורים (גרפיקה); מדבקות; נייר שכפול, מדבקה 
שמצמידים לפגוש המכונית, מכתביות, שוברי מתנה; תוויות, 

פתקיות, חומרי אריזה מנייר, נייר טישו, נייר להדפסה, 
כרטיסים, נייר עטיפה, נייר כתיבה, קרטון, תוכנות מחשב 

מודפסות; נייר דבק וכרטיסים לשימוש בעיבוד נתונים; הנכללים 
כולם בסוג 16.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

Class: 24 סוג: 24

Bed linen, bed blankets, bath linen, household linen, 
table linen; table cloths not of paper; beach towels; 
shower curtains; textile wall hangings and cloth 
banners; all included in class 24.

מצעי מיטה, שמיכות למיטה, מצעי אמבטיה, מצעי בית, כסויי 
שולחן; מפות שאינן עשויות מנייר; מגבות חוף; וילונות אמבטיה; 
מתלים לקיר עשויים בד וכרזות בד; הנכללים כולם בסוג 24.     

                                              

Class: 25 סוג: 25

Bathing Suits, Bathrobes, Beachwear, Clothing Belts, 
Shorts, Jackets, Coats, Socks, Footwear, Bandanas, 
Sweaters, Halloween Costumes,  Character 
Costumes, Stage Costumes, Masquerade Costumes, 
Dresses, Gloves, Gym Shorts, Ear Muffs, Neckwear, 
Pajamas, Pants, Shirts, Sweat Shirts, Ski Wear, 
Slacks, Sun Visors, Suspenders, Turtlenecks, 
Underclothes, Vests, Warm-Up Suits, Headwear; all 
included in class 25.

בגדי ים, חלוקי אמבטיה, לבוש חוף, חגורות לבוש, מכנסונים, 
ג'קטים, מעילים, גרביים, הנעלה, בנדנות, סוודרים, תחפושות 
ליל כל הקדושים, תחפושות של דמויות, תחפושות במה, 

תחפושות נשף, שמלות, כפפות, מכנסוני כושר, כיסויי אוזניים, 
צווארונים, פיג'מות, מכנסיים, חולצות, חולצות הזעה, לבוש 
סקי, בגדים מחוייטים, מצחיות, כתפיות גומי, צווארוני גולף, 

בגדים תחתונים, ווסטים, חליפות אימון, כובעים; הנכללים כולם 
בסוג 25.                       
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Class: 28 סוג: 28

Games And Playthings, Namely, Card Games, Darts, 
Dolls; Inflatable Toys; Plush Dolls; Plush Toys; Action 
Figures And Accessories Thereof; Stand Alone Video 
Game Machines Utilizing Cd Rom's, Stand Alone 
Video Game Machines, Stand Alone Audio Output 
Game Machines, And Board Games; Sporting 
Articles, Namely, Golf Clubs, Baseballs, Footballs, 
Paddle Balls, Activity Balls, Activity Toys, 
Skateboards, Baseball Bats; Decorations For 
Christmas Trees; all included in class 28.

משחקים ודברי משחק, שהינם, כרטיסי משחק, לוחות מטרה, 
בובות; צעצועים מתנפחים; בובות פרווה; צעצועי פרווה; דמויות 
פעולה ועזרים עבורם; מכשירי משחקי וידאו ליחיד המשתמשים 
בכונני דיסקים, מכשירי משחקי וידאו ליחיד, מכשירי משחק 
פלט אודיו ליחיד ומשחקי לוח, ציוד לספורט, שהינו, מקלות 

גולף, כדור בסיס, כדורגל, כדורי מטקות, כדורי פעילות, צעצועי 
פעילות, גלגשות, מחבטי כדור בסיס; קישוטים לעצי חג המולד; 
הנכללים כולם בסוג 28.                                                     
                                                                                

Class: 29 סוג: 29

Meat, Fish, Poultry And Game; Meat Extracts; 
Preserved, Dried, And Cooked Fruits And 
Vegetables; Jellies, Jams, Fruit Sauces; Eggs, Milk 
And Milk Products; Edible Oils And Fats; all included 
in class 29.

בשר, דגים, עוף וציד; ציר בשר; פירות וירקות משומרים, 
מיובשים, ומבושלים; ג'לי, ריבות, רוטבי פירות; ביצים, חלב 

ומוצרי חלב; שומנים ושמנים אכילים; הנכללים כולם בסוג 29.   
                                                                              

Class: 30 סוג: 30

Bread, Bread Sticks, Bubble Gum, Candy Cake 
Decorations, Edible Cake Decorations, Cake Mixes, 
Cakes, Cakes And Chocolate Based Fillings For Pies 
And Cakes, Candy, Candy Coated Popcorn, Caramel 
Popcorn, Caramels, Cereal Based Snack Food, 
Cheese Flavored Corn Puffed Snacks, Chewing 
Gum, Corn Chips, Flour Based Chips, Chocolate 
Powder, Chocolate Syrup, Chocolate Topping, 
Cocoa Mixes, Cones For Ice Cream, Cookies, Corn 
Curls, Cracker And Cheese Combinations, Crackers, 
Food Ready To Eat Cereal Derived Food Bars, 
Frosting, Fruit Pies, Flavored And Sweetened 
Gelatins, Granola Based Snack Bars, Hot Chocolate, 
Popped Popcorn, Pretzels, Puddings, Waffles; Ice 
Cream, Ice Milk, Flavored Ices, Frozen Confections, 
Frozen Yogurt, Frozen Custards; all included in class 
30.

לחם, מקלות לחם, מסטיק, קישוטי סוכריות לעוגה, קישוטי 
עוגה אכילים, תערובות לעוגות, עוגות, מילויי עוגות ומילויים 
מבוססי שוקולד בשביל פאי ועוגות, סוכריות, פופקורן ממותק, 
פופקורן קרמל, קרמל, חטיפי אוכל מבוססי דגנים, חטיפי תירס 
בטעם גבינה, גומי לעיסה, שבבי תירס, שבבים מבוססי קמח, 
אבקת שוקולד, סירופ שוקולד, ציפוי שוקולד, תערובות קקאו, 
גביעים לגלידה, עוגיות, חטיפי תירס, צירופי קרקרים וגבינה, 
קרקרים, חטיפי אוכל מוכנים לאכילה מבוססי דגנים, זיגוג, פאי 
פירות, ג'לטין ממותק ומוטעם, חטיפי גרנולה, שוקולד חם, 
פופקורן קופץ, בייגלה, פודינג, וופלים; גלידה, חלב קר, ברד 
בטעמים, מרקחות קפואות, יוגורט קפוא, רפרפות קפואות; 

הנכללים כולם בסוג 30.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 41 סוג: 41

Entertainment Services In The Nature Of An 
Amusement Park Ride And Attraction, Entertainment, 
Sporting And Cultural Services, Including Production 
Of Radio And Television Programs; Production Of 
Films And Live Entertainment Features; Production 
Of Animated Motion Pictures And Television 
Features; Cinema And Television Studios Services; 
Motion Picture Entertainment, Television 
Entertainment Services, Including Live Entertainment 
Performances And Shows, The Publication Of Books, 
Magazines And Periodicals; Providing Information On 
The Applicant’s Entertainment Services To Multiple 
Users Via The World Wide Web Or The Internet Or 
Other On-Line Databases; Production Of Dance 
Shows, Music Shows And Video Award Shows; 
Comedy Shows, Game Shows And Sports Events 
Before Live Audiences Which Are Broadcast Live Or 
Taped For Later Broadcast; Live Musical Concerts; 
Tv News Shows; Organizing Talent Contests And 
Music And Television Award Events; Organizing And 
Presenting Displays Of Entertainment Relating To 
Style And Fashion; Providing Information In The Field 
Of Entertainment By Means Of A Global Computer 
Network; all included in class 41.

שירותי בידור בסגנון פארק שעשועים רכיבה ואטרקציה, בידור, 
שירותי ספורט ותרבות, הכוללים הפקה של תוכניות רדיו 
וטלוויזיה; הפקה של סרטים והצגות בידור חיות; הפקה של 

תמונות אנימציות תנועה והצגות טלוויזיה; שירותי סטודיו סינמה 
וטלוויזיה; בידור תמונות נעות, שירותי בידור טלוויזיה, הכוללים 

הופעות בידור חיות ומופעים, ההוצאה לאור של ספרים, 
מגזינים וכתבי עת; אספקת מידע על שירותי הבידור של 

הבעלים למספר רב של משתמשים דרך הרשת האינטרנטית או 
האינטרנט או מאגרי מידע מקוונים אחרים; הפקה של מופעי 
ריקוד, מופעי מוסיקה ומופעי פרסי וידאו; מופעי קומדיה, מופעי 
משחקים ואירועי ספורט בפני קהל המשודרים בשידור חי או 
מוקלטים לשידור מאוחר יותר; קונצרטים חיים של מוסיקה; 
תוכניות חדשות טלוויזיה; ארגון תחרויות כישרונות ואירועי 
פרסי מוסיקה וטלוויזיה; ארגון והצגה של תערוכות של בידור 
הקשורים לסטייל ואופנה; אספקת מידע בתחום הבידור 

באמצעות רשת מחשב גלובלית; הנכללים כולם בסוג 41.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

י"ח טבת תשע"ג - 15231/12/2012



 Owners

Name: Viacom Overseas Holdings C.V.

Address: Berg Arrarat 1, Willemstad, Curacao, 
Netherlands Antilles

Identification No.: 71014

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 15331/12/2012



SAFETY OVER ETHERCAT

Trade Mark No. 239448 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Beckhoff Automation GmbH

Address: Eiserstr. 5,  D - 33415, Verl, 33415, Germany

Identification No.: 68074

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Daniel Freimann & Co., Adv.

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: דניאל פריימן ושות', עו"ד

כתובת : רח' דרויאנוב 5, תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Synchronous motors not for land vehicles; drives and 
drive systems, namely, servodrives, synchronous 
servomotors, linear servomotors and stepper motors 
not for land vehicles; all aforementioned goods only 
to be used in industrial and/or automation machines 
and/or for building and home automation; all included 
in Class 7

מנועים סינכרוניים שאינם עבור רכבי שטח; בקרים ומערכות 
בקרה, דהיינו, בקרי סרוו, מנועי סרוו סינכרוניים, מנועי סרוו 

לינאריים ומנועי צעד (סטפרים) שאינם לרכבי שטח; שימוש כל 
הטובין הנ"ל רק עם מכונות תעשייתיות ו/או מכונות אוטומציה 
ו/או אוטומציה לבנייה ולבית; הנכללים כולם בסוג 7                 
                                                                                    

  

Class: 9 סוג: 9

Electric, electronic, optical, measuring, signalling, 
checking (supervision), regulating and control 
apparatus, instruments and installations,for safety 
components; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity, for safety 
components; power amplifiers, for safety 
components; data processing equipment and 
computers, networks, network components and 
network interfaces, for safety components; computer 
programs for controlling, regulating, optimising, 
diagnosing, for safe control, safe regulation, safe 
optimisation, safe diagnosing of machines and 
installations, for the aforesaid goods with safety 
components, computer software for implementing 
safety measures, network-based computer programs, 
computer programs for transmitting safety-related 
signals; computer programs recorded on data 
carriers; all the aforementioned goods not for 
construction and mining equipment, diesel generator 
sets, natural gas generator sets and industrial gas 
turbines; all included in Class 9

מכשירים חשמליים, אלקטרוניים, אופטיים, מכשירים למדידה, 
לאיתות, לבדיקה (פיקוח), להסדרה ולשליטה, כלים והתקנים 
עבור רכיבי בטיחות; מכשירים וכלים לייצור חשמל, להחלפה, 
להפיכה, לאגירה, להסדרה או לשליטה בחשמל, עבור רכיבי 
בטיחות; מגברי כוח, עבור רכיבי בטיחות; ציוד לעיבוד נתונים 
ומחשבים, רשתות, רכיבי רשתות וממשקי רשת, עבור רכיבי 
בטיחות; תוכנות מחשב לשליטה, להסדרה, לאופטימיזציה, 

לאבחון עבור  שליטה בבטיחות, הסדרה בטיחותית, 
אופטימיזציה בטיחותית, אבחון בטיחותי של מכונות וכלים, 

עבור הטובין הנ"ל עם רכיבי בטיחות, תוכנת מחשב ליישום של 
אמצעי בטיחות, תוכנות מחשב המבוססות-רשת; תוכנות 

מחשב להעברה של אותות הקשורים-לבטיחות; תוכנות מחשב 
מוקלטות על נושאי מידע; כל הסחורות דלעיל לא עבור ציוד 

לבנייה ולכרייה, מערכות גנרטורי דיזל, מערכות גנרטורים מגז 
טבעי וטורבינות גז תעשייתיות; הנכללים כולם בסוג 9             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

י"ח טבת תשע"ג - 15431/12/2012



LITTLE TREASURES

Trade Mark No. 239462 מספר סימן

Application Date 26/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Chinese Herbs Limited

Address: Andrew Hill Cottage, Andrew Hill Lane, 
Hedgerley, Buckinghamshire, SL2 3UL, United Kingdom

Identification No.: 70952

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical, herbal, remedial and prophylactic 
substances, extracts and preparations, all for children 
and babies; food supplements for children and 
babies; all included in class 5.

חומרים, תמציות ותכשירים רוקחיים, צמחיים, תרופתיים 
ומניעתיים, כולם לילדים ותינוקות; תוספי מזון לילדים ותינוקות; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

                                                    

י"ח טבת תשע"ג - 15531/12/2012



שטוחלה
Trade Mark No. 239482 מספר סימן

Application Date 27/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MEIR BEIGEL LTD שם: מאיר את בייגל בע"מ

Address: 53 Haneviem St., P.O.B. 3181, Ramat 
Hasharon, 47279, Israel

כתובת : הנביאים 53, רמת השרון, 47279, ישראל

Identification No.: 510352925מספר זיהוי: 510352925

מאיר את בייגל בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St., 
Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bagel, pretzel; all included in class 30. בייגל, כעך; הנכללים כולם בסוג 30.                 

י"ח טבת תשע"ג - 15631/12/2012



שטוחל'ה
Trade Mark No. 239483 מספר סימן

Application Date 28/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MEIR BEIGEL LTD שם: מאיר את בייגל בע"מ

Address: 53 Haneviem St., P.O.B. 3181, Ramat 
Hasharon, 47279, Israel

כתובת : הנביאים 53, רמת השרון, 47279, ישראל

Identification No.: 510352925מספר זיהוי: 510352925

מאיר את בייגל בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St., 
Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bagel, pretzel; all included in class 30. בייגל, כעך; הנכללים כולם בסוג 30.                 

י"ח טבת תשע"ג - 15731/12/2012



GEOSTRAP

Trade Mark No. 239488 מספר סימן

Application Date 28/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Terre Armee Internationale S.A.S.

Address: 1 bis rue du Petit Clamart, Velizy-Villacoublay, 
78140, France

Identification No.: 802109

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; polyester products in this class 
including polyester strips for use as building 
materials; adhesives used in industry.

כימיקלים בהם נעשה שימוש בתעשייה, במדע ובצילום וכמו כן 
בחקלאות, גינון וביערנות; שרפים בלתי מעובדים מלאכותיים; 
פלסטיק בלתי מעובד; מוצרי פוליאסטר הכלולים בסוג זה 

לרבות רצועות פוליאסטר לשימוש כחומרי בנייה; דבקים בהם 
נעשה שימוש בתעשייה .                                                   

                                          

Class: 19 סוג: 19

Buildings, being wholly or principally non-metallic; 
mechanically stabilised earth
structures; earth retaining structures; non-metallic 
articles for use in civil engineering
construction; non-metallic reinforcement for civil 
engineering construction; nonmetallic
panels for use in forming the facing of mechanically 
stabilised earth structures; concrete articles; concrete 
panels, concrete blocks; earth stabilising members; 
blocks, panels, enclosures, reservoirs, tanks and 
silos; parts and fittings for all the aforesaid goods.

מבנים, שהינם לחלוטין או בעיקר בלתי-מתכתיים. מבני אדמה 
המיוצבים באופן מכני; מבנים הצוברים אדמה; פריטים 
בלתי-מתכתיים לשימוש בהנדסה אזרחית ובניין; חיזוקים 

בלתי-מתכתיים לשימוש בהנדסה אזרחית; פריטים 
בלתי-מתכתיים לשימוש בהנדסה אזרחית ובניין; לוחות לשימוש 

ביצירת ציפוי של מבני אדמה המיוצבים באופן מכני, פריטי 
בטון, לוחות בטון, לבני בטון; איברים לייצוב אדמה; לבנים, 
לוחות, סוגרים, מאגרים, מיכלים ומבנים לאחסון חומרים; 

חלקים ואביזרים לכל הטובין הנזכרים לעיל.                           
                                                                                    

                                                        

י"ח טבת תשע"ג - 15831/12/2012



Trade Mark No. 239496 מספר סימן

Application Date 17/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083360 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, as well as in agriculture; 
chemical substances for preserving foodstuffs.

Class: 29 סוג: 29

Preserved frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; milk and milk 
products.

Class: 30 סוג: 30

Cocoa, sugar; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ice; honey; 
yeast, baking-powder.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Benelux, 30/03/2011, No. 1222530 בנלוקס, 30/03/2011, מספר 1222530

Class: 1 סוג: 1

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

י"ח טבת תשע"ג - 15931/12/2012



 Owners

Name: CSM Nederland B.V.

Address: Nienoord 13, NL-1112 XE Diemen, Netherlands

Identification No.: 73108

(The Netherlands Besloten Vennootschap (Private Ltd. 
Company (PLC)))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 16031/12/2012



Trade Mark No. 239508 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083468 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising services, namely advertising the goods 
and services of others;                                   
business appraisals; business management 
assistance; professional business consultancy; 
business information; business inquiries; business 
investigations; commercial information and advice for 
consumers; cost price analysis; price comparison 
services; compilation of information into computer 
databases; compilation of statistics; data search in 
computer files for others; efficiency experts; 
marketing research; marketing studies; opinion 
polling; sales promotion for others; classified 
advertising; compilation of business directories; 
compilation of directories for publishing on global 
computer networks or the Internet; providing an 
online commercial information directory on the 
Internet; on-line advertising on a computer network; 
organisation, operation and supervision of customer 
loyalty schemes; organisation, operation and 
supervision of an incentive scheme; advertising 
services provided on the internet; information, advice 
and consultancy services relating to all the aforesaid.

י"ח טבת תשע"ג - 16131/12/2012



Class: 36 סוג: 36

Insurance brokerage; insurance policy services; 
providing financial information, financial management 
and financial analysis services all provided on line 
from a global computer network or the Internet; 
providing financial information, financial management 
and financial analysis services all provided on line 
from a global computer network or the Internet all in 
connection with personal wealth and finance; real 
estate affairs, namely appraisal and evaluation of real 
estate, appraisals for insurance claims of real estate, 
real estate insurance underwriting services, 
assessment and management of real estate, real 
estate management consultation, property 
management services for homeowner associations 
and apartment buildings, real estate services in the 
form of providing physical access to available 
properties via a remote call-in locking device, real 
estate services in the form of providing online 
questions to help users determine the best 
neighborhoods and communities suited to their 
individual needs and preferences, providing a 
database of residential real estate listings within 
neighborhoods and communities specifically 
identified by users, providing information in the field 
of real estate by means of linking the web site to 
other web sites featuring real estate information, 
providing real estate listings and real estate 
information via the Internet, real estate brokerage, 
arranging of leases and rental agreements for real 
estate, real estate investment services in the nature 
of purchasing and selling of real estate for others; 
issuing of tokens of value in relation to customer 
loyalty schemes; financial services provided on the 
internet, including banking and insurance services; 
information, advice and consultancy services relating 
to all the aforesaid.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, transmission 
of voice, audio, visual images and data by 
telecommunications networks, wireless 
communication networks, the Internet, information 
services networks and data networks; providing 
access to databases; provision of telephone directory 
services; provision of telecommunication access and 
links to computer databases and to the Internet; 
services for the transmission, provision or display of 
information for business or domestic purposes from a 
computer-stored data bank or via the Internet; 
electronic transmission of mail and messages; 
information, advice and consultancy services relating 
to all the aforesaid. 

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 23/11/2010, No. 
009544776

איחוד האירופי לסימני מסחר, 23/11/2010, מספר 
009544776

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

י"ח טבת תשע"ג - 16231/12/2012



 Owners

Name: Rated People Limited

Address: 1-2 Castle Lane, London SW1E 6DR, United 
Kingdom

Identification No.: 73116

(UNITED KINGDOM PRIVATE LIMITED COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180, 
ישראל

Class: 38 סוג: 38

י"ח טבת תשע"ג - 16331/12/2012



Trade Mark No. 239513 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083499 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours white, gray, blue, 
orangey red, brown, beige, yellow, green, as shown 
in the mark.

 Owners

Name: SOREMARTEC SA

Address: Rue Joseph Netzer, 5, B-6700 ARLON, Belgium

Identification No.: 71496

(Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolate and chocolate products, pastry and 
confectionery, ice creams.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Benelux, 17/12/2010, No. 1216058 בנלוקס, 17/12/2010, מספר 1216058

Class: 30 סוג: 30

י"ח טבת תשע"ג - 16431/12/2012



Trade Mark No. 239525 מספר סימן

Application Date 10/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083671 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, silver. 
as shown in the  mark.

 Owners

Name: The Absolut Company Aktiebolag

Address: SE-117 97 Stockholm, Sweden

Identification No.: 72272

(Sweden Limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 16/03/2011, No. 
009814617

איחוד האירופי לסימני מסחר, 16/03/2011, מספר 
009814617

Class: 33 סוג: 33

י"ח טבת תשע"ג - 16531/12/2012



Trade Mark No. 239548 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0955488 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: MECALUX, S.A.

Address: C/ Silici, 1-5, E-08940 Cornellà de Llobregat 
(Barcelona), Spain

Identification No.: 73147

(España sociedad anonima)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; free-
standing buildings of metal; framework of metal for 
storage; framework of metal for buildings; 
mezzanines of metal; materials of metal for railway 
tracks; non-electric cables and wires of common 
metal; ironmongery, small items of metal hardware; 
pipes and tubes of metal; boxes and containers of 
metal; storage containers of metal; ladders, windows 
and doors of metal; paving blocks of metal; goods of 
common metal not included in other classes; ores.

Class: 7 סוג: 7

Automatic robotic machines for storage; handling 
apparatus for loading and unloading; machines and 
apparatus for storing, retrieving, monitoring of stock, 
indexing, forwarding and lifting; hoists; elevators; 
conveyors; belts for conveyors; stacker cranes; 
robots (machines); robotics apparatus; mechanical 
parking installations; robotic parking and engines for 
all the above machines.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, shelving; cabinets; furniture and cupboards 
of metal; metal shelving; boxes and containers not of 
metal.
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Trade Mark No. 239555 מספר סימן

Application Date 28/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BARKAN WINE CELLARS MARKETING AND 
DISTRIBUTION LTD.

שם: יקבי ברקן שיווק והפצה בע"מ

Address: Kibbutz Hulda, P.O.B. 159, D.N. Sorek 76842, 
Israel

כתובת : קיבוץ חולדה, ת.ד. 159, ד.נ. שורק 76842, ישראל

Identification No.: 511784308מספר זיהוי: 511784308

תאגיד ישראלי

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Arak; included in class 33 עראק ; נכלל בסוג 33               
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SMARTY

Trade Mark No. 239584 מספר סימן

Application Date 31/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services; communications 
services; telephone, mobile telephone, facsimile, 
telex, message collection and transmission, radio-
paging, call diversion, answerphone, directory 
enquiries and electronic mail services; transmission, 
delivery and reception of sound, data, images, music 
and information; electronic message delivery 
services; on-line information services relating to 
telecommunications; data interchange services; 
transfer of data by telecommunication; satellite 
communication services; broadcasting services; 
broadcasting or transmission of radio or television 
programmes and of films, teleshopping and 
webshopping programmes; videotext, teletext and 
viewdata services; broadcasting and delivery of 
multimedia content over electronic communications 
networks; video messaging services; video 
conferencing services; video telephone services; 
telecommunications of information (including web 
pages), computer programs and any other data; 
providing user access to the Internet; providing 
telecommunications connections or links to the 
Internet or databases; providing user access to the 
Internet (service providers); provision and operation 
of electronic conferencing, discussion groups and 
chat rooms; providing access to digital music 
websites on the Internet; providing access to MP3 
websites on the Internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; operating and providing search engines; 
telecommunication access services; computer aided 
transmission of messages and images; 
communication by computer; news agency services; 
transmission of news and current affairs information; 
hire, leasing or rental of apparatus, instruments, 
installations or components for use in the provision of 
the aforementioned services; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה; שירותי תקשורת; טלפון, טלפון נייד, 
פקסימיליה, טלקס, איסוף ושידור הודעות, איתור-רדיו, הסתת 
שיחה, משיבון, תשאול מנחה ושירותי דואר אלקטרוני; שידור, 
שילוח וקיבול של קול, נתונים, דמויות, מוזיקה ומידע; שירותי 
שילוח הודעה אלקטרונית; שירותי מידע מקוונים הקשורים 
לטלקומוניקציה; שירותי החלפת מידע; העברת מידע על ידי 

טלקומוניקציה; שירותי תקשורת לוויינית; שירותי שידור; שידור 
או תמסורת של תוכניות רדיו או טלוויזיה ושל תוכניות סרטים, 
קניות טלפוניות וקניות מקוונות; שירותי וידיאוטקסט, טלטקסט 
וצפייה במידע; שידור ושילוח של תוכן מולטימדיה על רשתות 
תקשורת אלקטרוניות; שירותי הודעות וידיאו; שירותי ועידות 
וידיאו; שירותי וידיאו טלפון; טלקומוניקציה של מידע (כולל דפי 
רשת), תוכניות מחשב וכל מידע אחר; אספקת גישת משתמש 
לאינטרנט; אספקת חיבור או קשרי טלקומוניקציה לאינטרנט או 

למאגרי מידע; אספקת גישת משתמש לאינטרנט (ספקי 
שירות); אספקה והפעלה של ועידות אלקטרוניות, קבוצות דיון 
וחדרי שיחה; מתן גישה לאתרי מוזיקה דיגיטאלית באינטרנט; 
מתן גישה לאתרי אמ.פי.3. באינטרנט; העברה של מוזיקה 

דיגיטאלית דרך טלקומוניקציה; מתן גישה לתשתיות 
טלקומוניקציה עבור מפעילים אחרים; הפעלת ואספקת מנועי 

חיפוש; שירותי גישה של תקשורת טלפונית; שידור בעזרת סיוע 
מחשב של הודעות ודמויות; תקשורות דרך מחשב; שירותי 

סוכנות חדשות; שידור של חדשות ומידע על עניינים עכשוויים; 
העסקה, שכירה או השכרה של התקנים, כלים, התקנות או 

רכיבים לשימוש באספקה של השירותים הנזכרים לעיל; שירותי 
מייעץ, מידע וייעוץ הקשורים לכל הנזכר לעיל; הנכללים כולם 
בסוג 38.                                                                         
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Class: 41 סוג: 41

Education and training services; entertainment 
services; sporting and cultural activities; information 
relating to education, entertainment, sporting and 
cultural events provided on-line from a computer 
database or the Internet or provided by other means; 
electronic games services provided from a computer 
database or by means of the Internet; video and 
audio rental services; radio and television 
entertainment services; production of films, radio and 
television programmes and of teleshopping and 
webshopping programmes; organizing of games and 
competitions; providing on-line electronic 
publications; publication of electronic books and 
journals on-line; publication of texts in electronic 
format or otherwise; publishing and production 
services for sound and/or visual media; exhibition 
services; provision of on-line access to exhibitions 
and exhibition services; news programming services 
for transmission across the Internet; arranging and 
conducting of conferences, seminars, symposia, 
tutorials, workshops, courses, conventions and 
exhibitions; interactive and distance learning or 
training courses and sessions provided on-line via a 
telecommunications link or computer network or 
provided by other means; translation services; art 
gallery services provided on-line via a 
telecommunications link; gaming services; club 
services; ticket reservation and booking services for 
entertainment, sporting and cultural events; 
electronic library services for the supply of electronic 
information (including archive information) in the form 
of electronic texts, audio and/or video information 
and data, games and amusements; provision and 
operation of electronic conferencing, discussion 
groups and chat rooms; providing digital music (not 
downloadable) from the Internet; providing digital 
music (not downloadable) from MP3 Internet 
websites; providing photographs, picture, graphics, 
sound bytes, films, videos and audio- visual 
programmes (not downloadable) on-line or from 
computer database or the Internet or Internet 
websites; photography services; provision of 
information and advice relating to all of the aforesaid 
services; all included in class 41.

שירותי חינוך והדרכה; שירותי בידור; פעילויות ספורט ותרבות; 
מידע הקשור לחינוך, בידור, אירועי ספורט ותרבות המסופק 
בצורה מקוונת ממסד נתונים ממוחשב או מהאינטרנט או 
באמצעים אחרים; שירותי משחקים אלקטרוניים המסופקים 
ממסד נתונים ממוחשב או באמצעות האינטרנט; שירותי 
השכרה של וידאו ואודיו; שירותי בידור של רדיו וטלוויזיה; 
הפקת סרטים, תכניות רדיו וטלוויזיה ושל קניות טלוויזיונית 
ותוכניות קניות מקוונות; ארגון משחקים ותחרויות; פרסום של 
ספרים וכתבי עת אלקטרוניים בצורה מקוונת; פרסום של טקסט 
בצורה אלקטרונית או אחרת; שירותי הוצאה לאור והפקה של 
קול ו/או תקשורת ויזואלית; שירותי תערוכה; הספקה של גישה 
מקוונת לתערוכות ושירותי-תערוכה; שירותי תכנון של ידיעות 
לשם העברה באינטרנט; הסדרה וניהול של ועידות, סמינרים, 
כנסים, שיעורים, סדנאות, קורסים, ועידות ומיצגים; קורסים 
ופגישות ללימוד אינטראקטיבי ומרחוק המסופקים בצורה 

מקוונת באמצעות קשרי טלקומוניקציה או רשת מחשבים או 
באמצעים אחרים; שירותי תרגום; שירותי גלריה לאמנות 
המסופקים בצורה מקוונת באמצעות קישור טלקומוניקציה; 
שירותי משחקי מזל; שירותי מועדון; שירותי הזמנת כרטיסים 
ומקומות לאירועי בידור, ספורט ותרבות; שירותי ספרייה 
אלקטרונית לאספקת מידע אלקטרוני (כולל מידע ארכיוני) 

בצורת טקסט אלקטרוני, מידע ונתונים של קול ו/ או של וידאו, 
משחקים ובידור; אספקה והפעלה של ועידות, קבוצות דיון 
וחדרי שיחה אלקטרוניים; אספקה של מוסיקה דיגיטלית (לא 
ניתנת להורדה) מהאינטרנט; אספקה של מוסיקה דיגיטלית 
(שאינה ניתנת להורדה) מאתרי אמ.פי.3. באינטרנט; אספקת 
תמונות צילום, תמונה, גרפיקות, מקטעי קול, סרטים, וידאו 
ותוכנות שמע- חזותיות (שאינן ניתנות להורדה) מקוונות או 
מבסיס נתונים של מחשב או מהאינטרנט או אתרי אינטרנט; 
שירותי צילום; אספקה של מידע וייעוץ הנוגעים לכל השירותים 
האמורים; הנכללים כולם בסוג 41.                                       
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 Owners

Name: Orange Brand Services Limited

Address: St. James Court, Great Park Road, 
Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, United 
Kingdom

Identification No.: 800715

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Class: 45 סוג: 45

Security services for the protection of goods, 
individuals, establishments and premises; security 
consultancy, advisory and information services; 
security surveillance services; security monitoring 
services; monitoring of security systems and of 
security and intruder alarm systems and installations; 
rental of security apparatus, systems and 
installations; risk assessment services for the security 
of goods, individuals, establishments and premises; 
security guard services; night guard services; 
personal escort services; detective agencies; fraud 
prevention information and consultancy services; 
protection of personal property; horoscope 
forecasting; news and current affairs clippings and 
information services; personal introduction and dating 
agency services; fashion information provided by 
telecommunications means from a computer 
database or via the Internet; translation services and 
information and advice relating thereto; all included in 
class 45.

שירותי אבטחה להגנת סחורות, פרטים, מוסדות ורכוש; ייעוץ 
אבטחה,  שירותי ייעוץ ומידע; שירותי מעקב אבטחה; שירותי 
ניטור אבטחה; ניטור של מערכת אבטחה ושל מערכות אזעקה 

והתקנות אבטחה ופולשים; השכרה של מתקני מערכות 
והתקנות אבטחה, שירותי הערכת סיכונים לאבטחת סחורות, 
פרטים, מוסדות ורכוש; שירותי אבטחת אישים; שירותי אבטחת 
לילה;  שירותי ליווי אישי; סוכנויות בילוש; שירותי מידע  וייעוץ 
למניעת זיופים; הגנה על רכוש אישי; ניבוי הורוסקופ; שירותי 

מידע ועדכון חדשות ונושאים עכשוויים; שירותי היכרויות אישיות 
וסוכנויות להיכרויות; מידע על אופנה המסופק דרך אמצעי 
טלקומוניקציה מבסיס נתונים של מחשב או דרך האינטרנט; 
שירותי תרגום מידע וייעוץ הקשורים לנזכרים לעיל; הנכללים 
כולם בסוג 45.                                                                 
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Trade Mark No. 239599 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1099706 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: THE HOLYLAND MINT LTD שם: הולילנד מינט בע"מ

Address: P.O.B. 2040, NESHER, 36660, Israel כתובת : דרך בר יהודה 50, ת.ד. 2040, נשר, 36660, ישראל

Identification No.: 514521715מספר זיהוי: 514521715

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Friedman & Co., Adv.

Address: M.T.M Scientific, P.O.B. 15065, Haifa, 31905, 
Israel

שם: ש. פרידמן ושות', עו"ד

כתובת : מגדלי מת"מ 1, ת.ד. 15065, חיפה, 31905, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metal and its alloy and goods made from 
precious metal or covered by it; jewelry, precious 
stones; all included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או 
המצופים בהן; תכשיטים, אבנים יקרות; הנכללים כולם בסוג 

                                             .14
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Trade Mark No. 239601 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Guy Betzaleli  שם: גיא בצלאלי

Address: from Malcha neighborhood, P.O.B. 14, 
Jerusalem, 96950, Israel

כתובת : משכונת מלחה, ת.ד. 14, ירושלים, 96950, ישראל

Identification No.: 033642836מספר זיהוי: 033642836

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Robert Fishman & Co.,  Advs.

Address: Gibor Sport Tower, 7 Menahem Begin St., 
Ramat Gan, 52521, Israel

שם: רוברט פישמן ושות', עו"ד

כתובת : בית גיבור ספורט קומה 9, רח' מנחם בגין 7, רמת גן, 
52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cellular telephones and wireless mobile telephone; 
accompanying devices regarding cellular telephones 
and wireless mobile telephones; dial cards; adapters, 
battery chargers, apparatus; computer software and 
programs for use in connection with cellular 
telephones and wireless mobile telephones; parts 
and fittings for all the aforementioned goods; 
electronic systems for navigating and locating; all 
included in class 9.

טלפונים סלולריים וניידים; מכשירים נלווים לטלפונים סלולריים 
וניידים; כרטיסי חיוג; מתאמים, מטענים, התקנים, תוכנות 
ותוכניות מחשב בקשר לטלפונים סלולריים וניידים; חלקים 

ואביזרים אלקטרוניים ואחרים עבור כל הסחורות המנויות לעיל; 
מערכות אלקטרוניות לניווט ומיקום;  הנכללים כולם בסוג 9.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 37 סוג: 37

repair and laboratory services for cellular telephones 
and wireless mobile telephones; all included in class 
37. 

שירותי תיקון ומעבדה לטלפונים סלולריים וניידים; הנכללים 
כולם בסוג 37.                                                                 
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Trade Mark No. 239629 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Guy Betzaleli  שם: גיא בצלאלי

Address: משכונת מלחה, P.O.B. 14, ירושלים, 96950, ישראל כתובת : משכונת מלחה, ת.ד. 14, ירושלים, 96950, ישראל

Identification No.: 033642836מספר זיהוי: 033642836

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Robert Fishman & Co.,  Advs.

Address: Gibor Sport Tower, 7 Menahem Begin St., 
Ramat Gan, 52521, Israel

שם: רוברט פישמן ושות', עו"ד

כתובת : בית גיבור ספורט קומה 9, רח' מנחם בגין 7, רמת גן, 
52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cellular telephones and wireless mobile telephone; 
accompanying devices regarding cellular telephones 
and wireless mobile telephones; dial cards; adapters, 
battery chargers, apparatus; computer software and 
programs for use in connection with cellular 
telephones and wireless mobile telephones; parts 
and fittings for all the aforementioned goods; 
electronic systems for navigating and locating; all 
included in class 9.

טלפונים סלולריים וניידים; מכשירים נלווים לטלפונים סלולריים 
וניידים; כרטיסי חיוג; מתאמים, מטענים, התקנים, תוכנות 
ותוכניות מחשב בקשר לטלפונים סלולריים וניידים; חלקים 

ואביזרים אלקטרוניים ואחרים עבור כל הסחורות המנויות לעיל; 
מערכות אלקטרוניות לניווט ומיקום; הנכללים כולם בסוג 9.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 37 סוג: 37

Repair and laboratory services for cellular telephones 
and wireless mobile telephones; all included in class 
37. 

שירותי תיקון ומעבדה לטלפונים סלולריים וניידים; הנכללים 
כולם בסוג 37.                                                                

                          

י"ח טבת תשע"ג - 17331/12/2012



Trade Mark No. 239630 מספר סימן

Application Date 01/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric rice cookers; electric pots for keeping rice 
warm; electric hot-water pots; electric kettles; electric 
grill pans; electric hot plates; electric rice-cake 
makers; electric coffee makers; electric toasters; 
electric waffle makers; electric hot sandwich makers; 
electric cooking fryers; electric fish roasters; electric 
air purifiers; electric air humidifiers; electric air 
dehumidifiers; electric cooking ovens; electric 
cooking pots; electric griddles; electric deep fryers; 
electric deep pots; cassette-type portable gas 
cooking stoves; electromagnetic cooking hot plates; 
electric tableware driers; electric appliances for 
making yogurt; electric rice cookers for commercial 
use; electronic pots for keeping food warm, for 
commercial use; electronic pots for keeping soup 
warm, for commercial use; microcomputer-controlled 
pots for keeping soup warm, for commercial use; 
electric pressure cookers; induction heating electric 
kettles; electric fermentation machines; electric 
machines for making toasted rice balls; electric ice 
crushers; electric water purifiers; electric pans; 
electric deodorising apparatus; electric pots for 
making rice porridge; electromagnet cooker; 
microwave oven; all included in class 11.

מבשלי אורז חשמליים; סירים חשמליים לשמירה על אורז 
חמים; סירי מים חמים חשמליים; קומקומים חשמליים; מחבתות 
גריל חשמליות; פלטות חשמליות; מכשירים חשמליים להכנת 

עוגות אורז; מכשירים חשמליים להכנת קפה; מצנמים 
חשמליים; מכשירים חשמליים להכנת וופלים; מכשירים 

חשמליים להכנת כריכים חמים; מכשירים חשמליים לבישול 
בטיגון; צולי דגים חשמליים; מטהרי אוויר חשמליים; מלחלחי 

אוויר חשמליים; מייבשי אוויר חשמליים; תנורי בישול חשמליים; 
סירי בישול חשמליים; משטחי טיגון חשמליים; מכשירים 

חשמליים לטיגון עמוק; סירים עמוקים חשמליים; תנורי בישול 
בגז ניידים בצורת קלטת; פלטות בישול אלקטרומגנטיות; 

מייבשי כלי שולחן חשמליים; מתקנים חשמליים להכנת יוגורט; 
מבשלי אורז חשמליים לשימוש מסחרי; סירים אלקטרוניים 

לשמירה על מרק חם, לשימוש מסחרי; סירים בשליטת מיקרו 
מחשב לשמירה על מרק חם, לשימוש מסחרי; סירי לחץ 

חשמליים; קומקומים חשמליים לחימום באינדוקציה; מכונות 
התססה חשמליות; מכונות חשמליות להכנת כדורי אורז קלויים; 

מרסקי קרח חשמליים; מטהרי מים חשמליים; מחבתות 
חשמליות; מכשירי בישום אוויר חשמליים; סירים חשמליים 
להכנת דייסת אורז; מכשיר בישול אלקטרומגנטי; תנור 

מיקרוגל; הנכללים כולם בסוג 11.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Class: 21 סוג: 21

Vacuum bottles with handle; vacuum bottles with air 
pumps; keep-warm lunch boxes; vacuum teapots; 
stainless steel vacuum flasks; stainless steel food 
containers; vacuum bottles; heat insulated mugs of 
stainless steel; ice pails; heat insulated pitchers; 
portable beverage coolers; containers for storing and 
dispensing rice; heat insulated water dispensers; 
stainless steel pots for keeping food warm; keep-
warm food containers; drip-type heat insulated pots; 
non-electric pans for cooking; heat insulated 
containers for food or beverage; non-electric coffee 
makers; thermal vacuum cookers; all included in 
class 21.

בקבוקי וואקום עם ידית; בקבוקי וואקום עם משאבות אוויר; 
קופסאות אוכל השומרות על חום; קנקני תה עם וואקום; 

בקבוקוני וואקום מפלדת אל חלד; מיכלי אוכל מפלדת אל חלד; 
בקבוקי וואקום; ספלים מבודדי חום מפלדת אל חלד; דליי קרח; 
קנקנים מבודדי חום; מקררי משקאות ניידים; מיכלים לאחסון 
וחלוקת אורז; מנפיקי מים מבודדי חום; סירים מפלדת אל חלד 
לשמירה על אוכל חם; מיכלי מזון שומרי חום; סירים מבודדי 
חום דגם מטפטף; מחבתות לא חשמליות לבישול; מיכלים 

מבודדי חום למזון או משקאות; מכשירים לא חשמליים להכנת 
קפה; מבשלי וואקום תרמיים; הנכללים כולם בסוג 21.             
                                                                                    
                                                                                    

  

י"ח טבת תשע"ג - 17431/12/2012



 Owners

Name: TIGER CORPORATION

Address: 1-9, 2-Chome Gamo, Joto-Ku, Osaka, Japan

Identification No.: 802114

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 17531/12/2012



Trade Mark No. 239647 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Alrov Properties & Lodgings Ltd. שם: אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

Address:  ,66883 ,שד' רוטשילד 46, מגדל אלרוב, תל אביב
ישראל

כתובת : שד' רוטשילד 46, מגדל אלרוב, תל אביב, 66883, 
ישראל

Identification No.: 520038894מספר זיהוי: 520038894

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ELAD KRIMOLOVSKY 

Address: 46 ROTCHILD BLVD, Tel Aviv, 66883, Israel

שם: עו"ד אלעד קרימולובסקי 

כתובת : רח' רוטשילד 46, תל אביב, 66883, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation ; all included in class 43

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; הנכללים כולם 
בסוג 43.                                                           

Class: 44 סוג: 44

hygienic and beauty care for human beings; all 
included in class 44

טיפולים היגיינים וטיפולי יופי לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 44
               

י"ח טבת תשע"ג - 17631/12/2012



Trade Mark No. 239648 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Alrov Properties & Lodgings Ltd. שם: אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

Address:  ,66883 ,שד' רוטשילד 46, מגדל אלרוב, תל אביב
ישראל

כתובת : שד' רוטשילד 46, מגדל אלרוב, תל אביב, 66883, 
ישראל

Identification No.: 520038894מספר זיהוי: 520038894

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ELAD KRIMOLOVSKY 

Address: 46 ROTCHILD BLVD, Tel Aviv, 66883, Israel

שם: עו"ד אלעד קרימולובסקי 

כתובת : רח' רוטשילד 46, תל אביב, 66883, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation ; all included in class 43

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית ; הנכללים כולם 
בסוג 43                                                           

Class: 44 סוג: 44

hygienic and beauty care for human beings; all 
included in class 44

טיפולים היגיינים וטיפולי יופי לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 44
               

י"ח טבת תשע"ג - 17731/12/2012



DALIRESP

Trade Mark No. 239664 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nycomed GmbH

Address: Byk-Gulden-Strasse 2, Konstanz, Germany

Identification No.: 66731

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; anti inflammatory preparations.

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות נשימה; תכשירים אנטי 
דלקתיים.                                                                       

                      

י"ח טבת תשע"ג - 17831/12/2012



MOBIUSS

Trade Mark No. 239689 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Opera Solutions, LLC

Address: 10 Exchange Place - 11th Floor, Jersey City, 
New Jersey, 07302, U.S.A.

Identification No.: 802119

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Platform as a service featuring computer software 
platforms for valuation and risk assessment of asset-
backed securities; all included in class 42.

פלטפורמה כשירות הכוללת פלטפורמות של תוכנת מחשב 
לאומדן והערכת סיכונים של ניירות ערך מגובי נכסים; הכלולים 
כולם בסוג 42.                                                             

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 04/02/2011, No. 85234191 ארה"ב, 04/02/2011, מספר 85234191

Class: 42 סוג: 42

י"ח טבת תשע"ג - 17931/12/2012



Trade Mark No. 239739 מספר סימן

Application Date 20/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084483 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GRAVI Silvia

Address: Via Turati 11, I-20091 Bresso (Milano), Italy

Identification No.: 73189

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles; parts and fittings of bicycles.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 20/12/2010, No. RM2010C007673 RM2010C007673 איטליה, 20/12/2010, מספר

Class: 12 סוג: 12

י"ח טבת תשע"ג - 18031/12/2012



Trade Mark No. 239758 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084738 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NECHITAYLO - RIDZHOK Olga Volodymyrivna

Address: Luteranska St., 7/10, flat 14, Kyiv 01001, 
Ukraine

Identification No.: 73204

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beer; digesters (liqueurs 
and spirits); aperitifs; fruit extracts, alcoholic; brandy; 
vermouth; wine; whisky; distilled beverages; bitters; 
alcoholic beverages with herbs; vodka; pepper 
vodka; gin; cocktails; liqueurs; alcoholic beverages 
containing fruit; rum; spirits (beverages); alcoholic 
extracts; soft drinks (light alcoholic beverages).

י"ח טבת תשע"ג - 18131/12/2012



Trade Mark No. 239778 מספר סימן

Application Date 12/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0870178 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Profiles of any kind for construction, in particular 
curtain walling, window profiles, ground beams, rails 
for shielding from rain, door profiles, wall connecting 
profiles; roofing as well as profiles therefor; windows, 
window sills, façade systems as well as parts thereof; 
façades of metal, with heat insulating properties, as 
well as parts thereof; façade profiles, connectors, 
cover profiles, conservatories as well as parts 
thereof; conservatory profiles; doors, in particular lift 
slide doors; profiles for windows mainly consisting of 
aluminium in combination with wood, profiles for 
conservatories mainly consisting of aluminium in 
combination with wood, systems of uprights and 
crossbars; profiles of any kind for industry; all of the 
above-mentioned goods made of metal, in particular 
made of aluminium as well as in combination with 
plastic and/or wood.

Class: 17 סוג: 17

Heat insulation façades as well as parts thereof.

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); transportable 
buildings (non-metallic); profiles of any kind for 
construction, in particular curtain walling, window 
profiles, ground beams, rails for shielding from rain, 
door profiles, wall connecting profiles; roofing as well 
as profiles therefor; windows, window sills, façade 
systems as well as parts thereof; façades not of 
metal, with heat insulating properties, as well as parts 
thereof; façade profiles, connectors, cover profiles, 
conservatories as well as parts thereof; conservatory 
profiles; doors, in particular lift slide doors; profiles for 
windows mainly consisting of aluminium in 
combination with wood, profiles for conservatories 
mainly consisting of aluminium in combination with 
wood, systems of uprights and crossbars; profiles of 
any kind for industry; all of the above-mentioned 
goods made of wood and/or plastic or in combination 
with goods made of metal, in particular aluminium.

י"ח טבת תשע"ג - 18231/12/2012



 Owners

Name: Gutmann AG

Address: Nürnberger Straße 57, 91781 Weißenburg, 
Germany

Identification No.: 73028

(Germany joint stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 18331/12/2012



Trade Mark No. 239786 מספר סימן

Application Date 30/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067917 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The applicant undertakes to limit the list of goods 
within five years of the application date to the specific 
preparations for which the mark is in actual use.

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך 
חמש שנים מיום הגשת הבקשה , לתכשירים הספציפיים 

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

Address: 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103
-8426, Japan

Identification No.: 72900

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances; 
medicines for human purposes.

י"ח טבת תשע"ג - 18431/12/2012



Trade Mark No. 239896 מספר סימן

Application Date 28/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085155 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the Tripled distilled. Irish whiskey. 
separately, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: IRISH DISTILLERS LIMITED

Address: Simmonscourt House, Simmonscourt Road, 
Ballsbridge, Dublin 4, Ireland

Identification No.: 72082

(Ireland An Irish Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Irish whiskey.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 04/02/2011, No. 
009712985

איחוד האירופי לסימני מסחר, 04/02/2011, מספר 
009712985

Class: 33 סוג: 33

י"ח טבת תשע"ג - 18531/12/2012



Trade Mark No. 239897 מספר סימן

Application Date 06/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085186 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mackays Stores Limited

Address: Caledonia House,,5 Inchinnan Drive,,Inchinnan 
Busi, Inchinnan, Renfrewshire PA4 9AF, United Kingdom

Identification No.: 73241

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Articles of Clothing, footwear, headgear.

י"ח טבת תשע"ג - 18631/12/2012



Trade Mark No. 239905 מספר סימן

Application Date 10/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085296 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SCREENCELL

Address: 12 rue Jean Antoine de Baïf, F-75013 PARIS, 
France

Identification No.: 73244

(France Société anonyme à directoire et conseil de 
surveillance)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes, namely, 
biotechnological preparations for medical purposes, 
cells for medical purposes. 

Class: 9 סוג: 9

Scientific (other than medical), surveying, weighing, 
measuring, signaling, apparatus and instruments for 
scientific research in laboratories; diagnostic 
apparatus, not for medical purposes.

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, namely, instruments for molecular 
biology, cell culture and cytology.

Class: 42 סוג: 42

Evaluations, assessments and research in the fields 
of science and technology provided by engineers; 
design and development of computers and software; 
research and development for others; technical 
project studies; architecture; design of interior decor; 
development (design), installation, maintenance, 
updating or rental of software; computer 
programming; consultancy in the field of computer 
hardware; data conversion of computer programs 
and data [not physical conversion]; conversion of 
data or documents from physical to electronic media; 
vehicle roadworthiness testing; graphic arts 
designing; styling (industrial design); authenticating 
works of art.

י"ח טבת תשע"ג - 18731/12/2012



Trade Mark No. 239911 מספר סימן

Application Date 24/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085417 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The applicant undertakes to limit the list of goods 
within five years of the application date to the specific 
preparations for which the mark is in actual use.

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך 
חמש שנים מיום הגשת הבקשה , לתכשירים הספציפיים 

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES LIMITED

Address: IDA Business and Technology Park,,Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

Identification No.: 73206

(Ireland A Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Ireland, 15/03/2011, No. 2011/00484 אירלנד, 15/03/2011, מספר 2011/00484

Class: 5 סוג: 5

י"ח טבת תשע"ג - 18831/12/2012



Trade Mark No. 239919 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0572200 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INTERLEMO HOLDING S.A. (Interlemo Holding 
AG) (Interlemo Holding Ltd)

Address: Chemin des Champs-Courbes 28, CH-1024 
Ecublens, Switzerland

Identification No.: 73254

(Suisse société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric connectors, fiber-optic connectors; switches, 
electric distribution panels; electric plugs, outlets and 
contacts; electric cables; parts of the aforesaid 
goods.

י"ח טבת תשע"ג - 18931/12/2012



GOOGLE ONE PASS

Trade Mark No. 239934 מספר סימן

Application Date 14/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Arranging subscriptions for others; arranging 
subscriptions of online publications of others; 
arranging newspaper subscriptions for others; 
subscription management services as a subscription 
agent between publishers and customers; promoting, 
advertising and marketing the on-line databases and 
electronic publications of others; all included in class 
35.

סידור מינויים של אחרים; סידור מינויים של פרסומים של 
אחרים; סידור מינויים לעיתונים עבור אחרים; שירותי ארגון 
מינויים בתור סוכן מינויים בין מוציאים לאור ולקוחות; קידום, 
פרסום ושיווק מאגרי מידע מקוונים ופרסומים אלקטרונים עבור 

אחרים; הנכללים כולם בסוג 35.

                                                                                     
                                                                                    

                                

Class: 36 סוג: 36

Financial services; financial transaction processing 
services; financial transaction processing services, 
namely, clearing and reconciling financial 
transactions via a global computer network; 
electronic processing and transmission of bill 
payment data for users of a global communications 
network; merchant services, namely, payment 
transaction processing services; providing electronic 
processing of credit card transactions via a global 
computer network; providing electronic processing of 
electronic payments via a global computer network; 
providing processing of ACH transactions via a global 
computer network; electronic commerce payment 
services; clearing of electronic credit card 
transactions for others; clearing of electronic funds 
transfers for others; all included in class 36.

שירותים פיננסיים; שירותים לעיבוד עסקאות פיננסיות; 
שירותים לעיבוד עסקאות פיננסיות, דהיינו, ניקוי ויישוב עסקאות 
פיננסיות דרך רשת מחשב גלובאלית; עיבוד אלקטרוני והעברה 

של מידע לגבי חשבון תשלום בשביל משתמשים ברשת 
תקשורת; שירותי סחר, דהיינו, שירותי עיבוד עסקאות תשלום; 
סיפוק עיבוד אלקטרוני של עסקאות בכרטיס אשראי דרך רשת 

מחשב גלובאלית; סיפוק עיבוד אלקטרוני של תשלומים 
אלקטרונים דרך רשת מחשב גלובאלית; סיפוק עיבוד עסקאות 
ACH דרך רשת מחשב גלובאלית; שירותי תשלומי מסחר 

אלקטרונים; ניקוי עסקאות אלקטרוניות של כרטיסי אשראי עבור 
אחרים; ניקוי העברות אלקטרוניות של קרנות עבור אחרים; 

הנכללים כולם בסוג 36.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; design and development 
of computer hardware and software; computer 
services; computer services, namely, providing use of 
a non-downloadable computer interface in order to 
manage subscriptions to publications; providing a 
website that gives computer users the ability to 
manage subscriptions to publications; providing a 
website featuring primarily non-downloadable 
software for the purpose of managing subscriptions 
to publications; all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ותכנון הקשורים לנושא זה; 
תכנון ופיתוח של חומרת ותוכנות מחשב; שירותי מחשב; 

שירותי מחשב, דהיינו, סיפוק שימוש בממשקי מחשב שאינם 
ניתנים להורדה על מנת לנהל מינויים לפרסומים; סיפוק אתר 

אינטרנט שמאפשר למשתמשי מחשב את היכולות לנהל מינויים 
לפרסומים; סיפוק אתר אינטרנט המציג בעיקר תוכנות שלא 

ניתנות להורדה למטרת ניהול מינויים לפרסומים; הנכללים כולם 
בסוג 42.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

New Zealand, 17/02/2011, No. 837388 ניו זילנד, 17/02/2011, מספר 837388

Class: 35 סוג: 35

י"ח טבת תשע"ג - 19031/12/2012



 Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA, 94043, U.S.A.

Identification No.: 800088

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Class: 36 סוג: 36

Class: 42 סוג: 42

י"ח טבת תשע"ג - 19131/12/2012



בית - הבובות
Trade Mark No. 239967 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: RAZ NACMIAS  שם: רז נחמיאס

Address: Eilat 40 st, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' אילת 40, תל אביב, ישראל

Identification No.: 024515389מספר זיהוי: 024515389

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Arik Chakim, Adv.

Address: 

שם: אריק חכים, עו"ד 

כתובת : רח' השוק 13, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags included in class 18.     .18 תיקים; הנכללים כולם בסוג

י"ח טבת תשע"ג - 19231/12/2012



Trade Mark No. 239969 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Lior Bronshtein  שם: ליאור ברונשטיין

Address: Sirkin 14, Apt 3, Tel Aviv, 63562, Israel כתובת : רח' סירקין 14, דירה 3, תל אביב, 63562, ישראל

Identification No.: 032108441מספר זיהוי: 032108441

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

school for training and teaching; dog trainers for all 
purposes; breeders of german shepherds, beligian 
mallinois and canaan dogs; all included in class 41.

בית ספר להכשרה ולימוד מאלפים לכל מטרה; אילוף כלבים 
לכל מטרה; בית גידול לכלבים מגזעים רועה גרמני, מלינואה, 
כנעני; הנכללים כולם בסוג 41.                                           

  

י"ח טבת תשע"ג - 19331/12/2012



Baby Steps

Trade Mark No. 239970 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1102291 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Israel No. 4204213 ישראל מספר: 4204213

Dated 11/09/2012 (Section 16) מיום 11/09/2012 (סעיף 16) 

Ownersבעלים

Name: Taf Plastic Products LTD. שם: טף מוצרי פלסטיק בע"מ

Address: Industrial  Zone South, P.O.B. 8790, Natanya, 
42504, Israel

כתובת : איזור תעשיה דרום, ת.ד. 8790, נתניה, 42504, ישראל

Identification No.: 511415895מספר זיהוי: 511415895

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Amot investments Tower 2 Weizman Street, 
Tel Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אמות השקעות,  רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games, toys, plush toys, all included in class 28. משחקים, צעצועים, צעצועי בד; הנכללים כולם בסוג 28.   

י"ח טבת תשע"ג - 19431/12/2012



Trade Mark No. 239997 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085607 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cellular telephone covers; cellular telephone 
headsets; CD carrying cases; computer carrying 
cases; computer screensaver software; pre-recorded 
video tapes and DVD's featuring surf, skate and 
snowboard competitions; disposable cameras; 
eyeglasses; eyeglasses cases; eyeglasses rims and 
eyeglasses frames and related eyeglasses parts and 
accessories therefor; sunglasses; sunglasses cases; 
sunglasses rims and sunglasses frames, and related 
sunglasses parts and accessories therefor.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; bags in this class; backpacks, 
rucksacks; trunks; luggage; satchels, brief cases, 
attache cases, suitcases; pouches and key cases in 
this class; purses, wallets, key cases; cosmetics 
containers (not fitted); umbrellas, parasols and 
walking sticks; parts, fittings and accessories in this 
class for all of the foregoing.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; accessories in this 
class for clothing, footwear and headgear (including 
belts, scarves and ties); gloves in this class; wetsuits; 
boots for watersports.

Class: 28 סוג: 28

Surfboards and other water sports apparatus in this 
class; bags in this class for surfboards and other 
water sports apparatus; flippers; gloves in this class 
for water sports; parts, fittings and accessories in this 
class for all the foregoing.

Class: 35 סוג: 35

Retailing and wholesaling services; advertising, 
marketing and promotional services; business and 
commercial services; office functions; information 
and advisory services in relation to retailing, 
wholesaling, advertising, promotions, business and 
commerce; organisation and operation of loyalty and 
incentive programs.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

י"ח טבת תשע"ג - 19531/12/2012



 Owners

Name: R... and Everything Else, Inc.

Address: 8495 Commerce Avenue, San Diego CA, 
92121, U.S.A.

Identification No.: 73266

(California USA Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Australia, 11/02/2011, No. 1408416 אוסטרליה, 11/02/2011, מספר 1408416

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

י"ח טבת תשע"ג - 19631/12/2012



Trade Mark No. 240001 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085734 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Riedel Communications International GmbH

Address: Uellendahler Str. 353, 42109 Wuppertal, 
Germany

Identification No.: 73270

(Germany Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telecommunications apparatus, signalling and 
checking (supervision) apparatus and instruments, 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; data-processing equipment and 
computers.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications, rental of telecommunications 
apparatus.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 02/12/2010, No. 30 2010 070 719.4/38 גרמניה, 02/12/2010, מספר 719.4/38 070 2010 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

י"ח טבת תשע"ג - 19731/12/2012



Trade Mark No. 240028 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086135 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Magnetic or microchip cards; debit cards; credit 
cards.

Class: 36 סוג: 36

Assurances; financial affairs; monetary affairs; 
namely, financial information, management and 
analyses services; banking; real estate affairs, 
namely, financial management for real estate, 
provision of information relating to real estate; real 
estate management; capital investment; financial 
consultancy; stock exchange quotations; securities 
brokerage; issuing of travellers' cheques and letters 
of credit; issuing of payment certificates; issuing of 
credit cards; savings banks; financial analysis; 
financial evaluation (insurance, banking, real estate), 
fiscal assessments; financing services, loans 
(financing); financial information and operations; 
financial transactions; mutual funds; fund 
management and investment; savings banks; 
actuarial services; factoring; credit bureaux; real 
estate valuation; real estate management; credit and 
debit card services; exchanging money, safe deposit 
services, cheque verification; electronic funds 
transfer.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 11/01/2011, No. 
009650581

איחוד האירופי לסימני מסחר, 11/01/2011, מספר 
009650581

Class: 9 סוג: 9

Class: 36 סוג: 36

י"ח טבת תשע"ג - 19831/12/2012



 Owners

Name: CREDIT AGRICOLE S.A.

Address: 91/93 boulevard Pasteur, F-75015 PARIS, 
France

Identification No.: 73288

(France société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 19931/12/2012



Trade Mark No. 240033 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0756977 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Uddeholms Aktiebolag

Address: SE-683 85 Hagfors, Sweden

Identification No.: 73290

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Unwrought or semi-unwrought common metals and 
their alloys in the form of sheets, strips, plates, rods, 
bars, tubes; rolled or cast building material of metal; 
cables and wires (non-electric); metal pipes and 
tubes; steel, especially tool steel, bars, plates and 
rods, stainless bar steel, cast steel, tubes and tube 
parts, sheet iron, bands, wires of alloyed and 
unalloyed quality steel; ores.

י"ח טבת תשע"ג - 20031/12/2012



Trade Mark No. 240043 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0944203 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FALKE KGaA

Address: Oststrasse 5, 57392 Schmallenberg, Germany

Identification No.: 73298

(Germany limited commercial partnership, limited on 
shares)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps for cosmetic purposes, soaps for textiles, 
perfumeries, ethereal oils, products for personal 
hygiene and beauty; products to clean, care for and 
beautify the skin, scalp and hair; toilet articles 
included in this class, deodorants for personal use, 
pre-shave and after-shave products.

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses and eyeglass frames.

Class: 14 סוג: 14

Jewellery and watches.

Class: 25 סוג: 25

Clothing and headgear, belts, socks and hosiery.

Class: 28 סוג: 28

Sports articles included in this class; games and toys.

י"ח טבת תשע"ג - 20131/12/2012



Trade Mark No. 240045 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1043606 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mackays Stores Limited

Address: Caledonia House,,5 Inchinnan Drive,,Inchinnan 
Busi, Inchinnan, Renfrewshire PA4 9AF, United Kingdom

Identification No.: 73241

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing; headgear; footwear.

י"ח טבת תשע"ג - 20231/12/2012



CORPOCHECK

Trade Mark No. 240066 מספר סימן

Application Date 21/08/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1105935 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Corpocheck Global Ltd. שם: קורפוצ'ק גלובל בע"מ

Address: 27 Gildesgame Street, Ramat Gan, 52655, 
Israel

כתובת : רח' גילדסגיים 27, רמת גן, 52655, ישראל

Identification No.: 514601749מספר זיהוי: 514601749

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Accounting and business auditing; all included in 
class 35.

חשבונאות וביקורת עסקית; הנכללים כולם בסוג 35.               
              

י"ח טבת תשע"ג - 20331/12/2012



Trade Mark No. 240068 מספר סימן

Application Date 21/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mobile Financial Services GmbH

Address: c/o Klauser & Partner AG, Muehlentalstrasse 2, 
CH-8200 Schaffhausen, Switzerland

Identification No.: 802145

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Payment software applications for mobile devices; all 
included in class 9.

אפליקציות תכנת תשלום להתקנים ניידים; הנכללים כולם בסוג 
                                   .9

Class: 35 סוג: 35

Electronic commerce services, namely, providing 
information about products and services via 
telecommunication networks for advertising and 
sales purposes; advertising on sign boards, on 
personal communications devices, at point of sale 
retailers; advertising in newspapers, magazines, 
direct mail and internet; corporate advertisement and 
promotion; all included in class 35.

שירותי מסחר אלקטרוניים, דהיינו, אספקת מידע על מוצרים 
ושירותים באמצעות רשתות תקשורת רחק למטרות פרסום 

ומכירות; פרסום על לוחות מודעה, על התקני תקשורת אישיים, 
בנקודות מכירה קמעונאיות; פרסום בעיתונים, מגזינים, דואר 
ישיר ואינטרנט; פרסום וקידום לתאגיד; הנכללים כולם בסוג 

.35
                                                                                     
                                                                                    

                                            

Class: 36 סוג: 36

Financial and payment processing services; all 
included in class 36.

שירותי פיננסים ועיבוד תשלומים; הנכללים כולם בסוג 36.       
                          

Class: 38 סוג: 38

Personal communications services; transmission of 
payment information, data and message sending 
services; signal transmission for electronic commerce 
via telecommunication systems and data 
communication systems; all included in class 38.

שירותי תקשורת אישית; העברת מידע על תשלום, שירותי 
משלוח מידע והודעה; שידור איתות למסחר אלקטרוני 

באמצעות מערכות תקשורת רחק ומערכות תקשורת מידע; 
הנכללים כולם בסוג 38.                                                     
                                                                                    

            

י"ח טבת תשע"ג - 20431/12/2012



Xסטיק
Trade Mark No. 240090 מספר סימן

Application Date 22/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GLUMA TAASIOT MAZON LTD. שם: גלומה תעשיות מזון בע"מ

Address: 4 Moshe Schwalb Street, Segula Industrial 
Area, Petah Tikva, 49277, Israel

כתובת : רחוב משה שוולב 4, אזור תעשיה סגולה, פתח תקוה, 
49277, ישראל

Identification No.: 42108מספר זיהוי: 42108

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Breakfast cereals, cereals based snack foods, 
processed cereals, oatmeal, snacks, namely, granola 
snacks, cereal based snack food, peanut butter 
based snacks, corn based snacks, pretzels,; bakery 
products, namely, cookies, cake's, muffins, scones, 
pastries, bread, salted snacks, pretzel sticks, 
crackers, biscuits, wafers; pancakes; graniola; 
sandwich; croutons, soup nuts, soup crackers; 
noodels, macaroni, spaghetti; confectionery, namely, 
chewing gum, bubble gum, candy, csndy mints and 
marshmallows; chocolate, chocolate candies, 
chocolate bars, chocolate covered nuts and pralines; 
puddings; mayonaise, ketchup, mustard, vinegar, 
sauces, spices; chocolate and flavouring syrups for 
making beverages; tea; cocoa- based beverages;all 
goods included in class 30.

דגני בוקר, חטיפי מזון מבוססי דגנים, דגנים מעובדים, שיבולת 
שועל; חטיפים, דהיינו, חטיפי גרנולה, חטיפי מזון מבוססי 

דגנים, חטיפים מבוססי חמאת בוטנים, חטיפים מבוססי תירס, 
חטיפים מלוחים, כעכים; מוצרי מאפה, דהיינו, עוגיות, עוגות, 
אפיפיות, לחמניות מתוקות, מאפים, לחם, מקלוני בייגלה, 
קרקרים, ביסקוויטים, מציות; מוצרי פנקייק; גרנולה; כעכים; 

קרוטונים, שקדי מרק, קרקרים למרק; אטריות, מקרוני, ספגטי; 
דברי מתיקה, דהיינו גומי לעיסה, גומי תוסס, סוכריות, סוכריות 
מנתה ומרשמלו; שוקולד, סוכריות שוקולד, מקלות שוקולד, 

אגוזים ופרלינים מצופי שוקולד; פודינגים; מיונז, קטשופ, חרדל, 
חומץ, רטבים, תבלינים; סירופי שוקולד וטעמים להכנת 

משקאות; תה; משקאות מבוססי קקאו; כולם כלולים בסוג 30.   
                                                                                    
                                                                                    

                                          

י"ח טבת תשע"ג - 20531/12/2012



Trade Mark No. 240093 מספר סימן

Application Date 23/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: INTEGRATIVE NUTRITION, INC.

Address: 3 East 28th Street, 12th Floor, New York NEW 
YORK, 10016, U.S.A.

Identification No.: 802151

New York Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely conducting classes, 
seminars, conferences, and workshops, in the field of 
health and nutrition; educational services in the 
nature of courses at the primary, secondary, college, 
and graduate level in the field of health and nutrition; 
all included in class 41.

שירותי חינוך, דהיינו עריכת שיעורים, סמינרים, כנסים וסדנאות 
בתחומי הבריאות והתזונה; שירותי חינוך בדמות קורסים לבית 

ספר יסודי, בית ספר תיכון, מכללה ואוניברסיטה בתחומי 
הבריאות והתזונה; הנכללים כולם בסוג 41.                           
                                                                                    

                                                              

Class: 44 סוג: 44

Food nutrition consultation and health counseling, 
dissemination of health and nutrition information on 
the Internet; all included in class 44.

יעוץ בתחומי התזונה והבריאות, הפצה באינטרנט של מידע 
בנושאי בריאות ותזונה; הנכללים כולם בסוג 44.                     
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Trade Mark No. 240119 מספר סימן

Application Date 21/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dai Ofir שם: דיעי אופיר

Address: Ashu'ach 16, Omer, 84965, Israel כתובת : אשוח 16, עומר, 84965, ישראל

Identification No.: 34051581מספר זיהוי: 34051581

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: DROR BROTFELD, Adv.

Address: Yigal Alon 65, Tel Aviv, Israel

שם: דרור ברוטפלד, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 65, תל אביב, 67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services, fast food and beverages 
restaurants; all included in class 43.

 מסעדות, מסעדות מזון מהיר ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 
                                                       .43

י"ח טבת תשע"ג - 20731/12/2012



Trade Mark No. 240147 מספר סימן

Application Date 25/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic foods and substances adapted for medical 
and clinical use; formulated milk, food beverages and 
food substances for babies and children; food and 
food substances for babies, children and invalids 
adapted for medical use; foods and food substances 
for pregnant and nursing mothers adapted for 
medical use; nutritional and dietary supplements 
adapted for medical use; vitamin preparations, 
mineral food preparations; medicated confectionery; 
all included in class 5.

מזון וחומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי וקליני; 
פורמולות חלב, משקאות מזון וחומרי מזון לתינוקות וילדים; 
מזון וחומרי מזון לתינוקות, ילדים ובעלי מום המותאמים 

לשימוש רפואי; מזון וחומרי מזון לנשים הרות ולאימהות מניקות 
המותאמים לשימוש רפואי; תוספי תזונה והזנה המותאמים 

לשימוש רפואי; תכשירי ויטמינים, תכשירי מזון מינראליים; דברי 
מתיקה תרופתיים; הנכללים כולם בסוג 5.                             
                                                                                    
                                                                                    

                        

Class: 29 סוג: 29

Vegetables and potatoes (preserved, frozen, dried or 
cooked), fruits (preserved, frozen, dried or cooked), 
mushrooms (preserved, dried or cooked), meat, 
poultry, game, fish and seafood, all these products 
also in the form of extracts, soups, jellies, pastes, 
preserves, ready-made dishes, frozen or dehydrated; 
jams; eggs; milk, cream, butter, cheese and other 
food preparations having a base of milk; milk 
substitutes; milk-based beverages; milk-based 
beverages containing cereals, chocolate and/or 
coffee; milk-based and cream-based desserts; 
yoghurts; soya milk (milk substitute), soya-based 
preparations; edible oils and fats; protein 
preparations for human food; non-dairy creamers; 
sausages; charcuterie; peanut butter; soups, soup 
concentrates, broth, stock cubes, bouillon, 
consommes; all included in class 29.

ירקות ותפוחי אדמה (משומרים, קפואים, מיובשים או 
מבושלים), פירות (משומרים, קפואים, מיובשים או מבושלים), 
פטריות (משומרות, מיובשות או מבושלות), בשר, עופות, בשר 
ציד, דגים ופירות ים, כל המוצרים הללו גם בצורה של תמציות, 
מרקים, מקפאים, ממרחים, שימורים, מנות מוכנות, מוקפאים 
או נטולי נוזלים; ריבות; ביצים; חלב, שמנת, חמאה, גבינה 

ותכשירי מזון אחרים על בסיס חלב; תחליפי חלב; משקאות על 
בסיס חלב; משקאות על בסיס חלב המכילים דגנים, שוקולד 
ו/או קפה; קינוחים על בסיס חלב ועל בסיס שמנת; יוגורטים; 
חלב סויה (תחליף חלב), תכשירים על בסיס סויה; שומנים 
ושמנים למאכל; תכשירי חלבון למזון אדם; מלבינים שאינם 
חלביים; נקניקים; מבחר בשרים; חמאת בוטנים; מרקים, 
תרכיזי מרק, ציר מרק, קוביות ציר, מרק צח, קונסומה; 

הנכללים כולם בסוג 29.                                                     
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Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations 
and beverages; iced coffee; coffee substitutes, 
extracts of coffee substitutes, preparations and 
beverages based on coffee substitutes; chicory; tea, 
tea extracts, tea-based preparations and beverages; 
iced tea; malt-based preparations; cocoa and cocoa-
based preparations and beverages; chocolate, 
chocolate products, chocolate-based preparations 
and beverages; confectionery, sweets, candies; 
sugar confectionery; sugar; chewing gum; natural 
sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastry; 
biscuits, cakes, cookies, wafers, toffees, puddings; 
ice cream, water ices, sherbets, frozen confections, 
frozen cakes, soft ices, frozen desserts, frozen 
yoghurts; binding agents for making ice cream and/or 
water ices and/or sherbets and/or frozen confections 
and/or frozen cakes and/or soft ices and/or frozen 
desserts and/or frozen yoghurts; honey and honey 
substitutes; cereals, breakfast cereals, muesli, corn 
flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal 
preparations; rice, pasta, noodles; foodstuffs having 
a base of rice, of flour or of cereals, also in the form 
of ready-made dishes; pizzas; sandwiches; mixtures 
of alimentary paste and oven-ready prepared dough; 
sauces; soya sauce; ketchup; aromatising or 
seasoning products for food, edible spices, 
condiments, salad dressings, mayonnaise; mustard; 
vinegar; all included in class 30.

קפה, תמציות קפה, תכשירים ומשקאות על בסיס קפה; קפה 
קר; תחליפי קפה, תמציות של תחליפי קפה, תכשירים 

ומשקאות על בסיס תחליפי קפה; עולש; תה, תמציות תה, 
תכשירים ומשקאות על בסיס תה; תה קר; תכשירים על בסיס 
לתת; תכשירים ומשקאות מקקאו ועל בסיס קקאו; שוקולד, 
מוצרי שוקולד, תכשירים ומשקאות על בסיס שוקולד; דברי 

מתיקה, ממתקים, סוכריות; דברי מתיקה של סוכר; סוכר; גומי 
לעיסה; ממתיקים טבעיים; מוצרי מאפה, לחם, שמרים, מאפים; 
ביסקוויטים, עוגות, עוגיות, וופלים, טופי, פודינג; גלידה, קרחוני 
מים, שרבטים, דברי מתיקה קפואים, עוגות קפואות, קרחונים 
רכים, קינוחים קפואים, יוגורטים קפואים; גורמים קושרים 
להכנת גלידה ו\או קרחוני מים ו\או שרבטים ו\או מגדנות 
קפואות ו\או עוגות קפואות ו\או קרחונים רכים ו\או קינוחים 

קפואים ו\או יוגורטים קפואים; דבש ותחליפי דבש; דגנים, דגני 
ארוחת בוקר, מוזלי, פתיתי תירס, חטיפי דגנים, דגנים מוכנים 
לאכילה; תכשירי דגנים; אורז, פסטה, נודלס; דברי מאכל על 
בסיס של אורז, של קמח או של דגנים, גם בצורת מנות מוכנות 
לאכילה; פיצות; כריכים; תערובות של ממרח תזונתי ובצק מוכן 
לתנור; רטבים; רוטב סויה; קטשופ; מוצרי ניחוח או תיבול 

למזון, תבלינים אכילים, נותני טעם, נוזלי תיבול לסלט, מיונז; 
חרדל; חומץ; הנכללים כולם בסוג 30.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 32 סוג: 32

Beers; still water, effervescent water or carbonated 
water, processed water, spring water, mineral water, 
table water, flavoured water; fruit-flavoured and fruit-
based beverages, concentrated fruit juices and 
vegetable juices, nectars, fruit nectars (beverages), 
lemonades, sodas and other non-alcoholic 
beverages; syrups, extracts and essences and other 
preparations for making non-alcoholic beverages 
(except essential oils); lactic fermented beverages; 
soya-based beverages; malt-based beverages; 
isotonic beverages; all included in class 32.

בירות; מים מזוקקים, מים תוססים או מים מוגזים, מים 
מעובדים, מי מעיין, מים מינרליים, מי שולחן, מים בטעמים; 
משקאות בטעמי פירות ומבוססים על פירות, מיצי פירות ומיצי 
ירקות מרוכזים, נקטרים, נקטרי פירות (משקאות), לימונדות, 
סודות ומשקאות אחרים שאינם אלכוהוליים; סירופים, תמציות 
ומיצויים ותכשירים אחרים להכנת משקאות שאינם אלכוהוליים 
(חוץ משמנים אתריים); משקאות לקטיים מותססים; משקאות 
המבוססים על סויה; משקאות המבוססים על לתת; משקאות 
איזוטוניים; הנכללים כולם בסוג 32.                                     
                                                                                    

                                                          

י"ח טבת תשע"ג - 20931/12/2012



Ownersבעלים

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Name: Materna Laboratories Ltd. שם: מעבדות מטרנה בע"מ

Address: Kibbutz Maabarot, 40230, Israel כתובת : מעברות, 40230, ישראל

Identification No.: 512810219מספר זיהוי: 512810219

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 21031/12/2012



Trade Mark No. 240162 מספר סימן

Application Date 24/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086405 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The applicant undertakes to limit the list of goods 
within five years of the application date to the specific 
preparations for which the mark is in actual use.

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך 
חמש שנים מיום הגשת הבקשה , לתכשירים הספציפיים 

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES LIMITED

Address: IDA Business and Technology Park,,Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

Identification No.: 73206

(Ireland A Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Ireland, 05/01/2011, No. 2011/00015 אירלנד, 05/01/2011, מספר 2011/00015

Class: 5 סוג: 5

י"ח טבת תשע"ג - 21131/12/2012



Trade Mark No. 240164 מספר סימן

Application Date 24/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086406 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The applicant undertakes to limit the list of goods 
within five years of the application date to the specific 
preparations for which the mark is in actual use.

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך 
חמש שנים מיום הגשת הבקשה , לתכשירים הספציפיים 

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES LIMITED

Address: IDA Business and Technology Park,,Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

Identification No.: 73206

(Ireland A Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Ireland, 05/01/2011, No. 2011/00004 אירלנד, 05/01/2011, מספר 2011/00004

Class: 5 סוג: 5

י"ח טבת תשע"ג - 21231/12/2012



Trade Mark No. 240203 מספר סימן

Application Date 06/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087010 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, marketing, and promotion services; 
advertising and marketing consultation; sales 
promotion services; promoting the goods and 
services of others; conducting market research; 
analysis of advertising response and market 
research; creation, preparation, production, and 
dissemination of advertisements and advertising 
material for others; computerized database and file 
management; data processing services; searching, 
browsing and retrieving information, sites, and other 
resources available on global computer networks and 
other electronic and communications networks for 
others; organizing content of information provided 
over a global computer network and other electronic 
and communications networks according to user 
preferences; providing business and commercial 
information over computer networks and global 
communication networks; business services, namely, 
dissemination of advertising for others via computer 
networks and global communication networks; 
compilations of directories for publishing on the 
Internet and other electronic, computer and 
communications networks; retail store and online 
retail store services; retail store services provided via 
the Internet and other computer, electronic and 
communications networks; subscription services, 
namely, providing subscriptions to text, data, image, 
audio, video, and multimedia content, provided via 
the Internet and other electronic and communications 
networks; downloadable pre-recorded text, data, 
image, audio, video, and multimedia content for a fee 
or pre-paid subscription, provided via the Internet and 
other electronic and communications networks; 
arranging and conducting of commercial, trade and 
business conferences, shows, and exhibitions; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid.

י"ח טבת תשע"ג - 21331/12/2012



Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; telecommunication access 
services; communications by computer; 
communication between computers; delivery of 
digital music by telecommunications; electronic 
transmission of streamed and downloadable audio 
and video files via computer and other 
communications networks; delivery of messages by 
electronic transmission; delivery of digital music by 
telecommunications; electronic mail services; 
streaming of video content via a global computer 
network; electronic transmission of audio and video 
files via communications networks; information, 
advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid.

Class: 41 סוג: 41

Educational and entertainment services.

Class: 42 סוג: 42

Application service provider (ASP) services, namely 
hosting computer software applications; computer 
hardware and software consulting services; 
information relating to computer hardware or 
software provided on-line from a global computer 
network or the Internet; creating and maintaining 
web-sites; hosting the web-sites of others; providing 
search engines for obtaining data via 
communications networks; providing search engines 
for obtaining data on a global computer network; 
electronic storage of data; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid.

Class: 45 סוג: 45

Online social networking services; internet-based 
social networking services.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Jamaica, 07/12/2010, No. 57024 ג'מאייקה, 07/12/2010, מספר 57024

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

י"ח טבת תשע"ג - 21431/12/2012



 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Identification No.: 71318

(California, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 21531/12/2012



Trade Mark No. 240207 מספר סימן

Application Date 11/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0433821 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DIM

Address: 6, rue Marius-Aufan, F-92300 Levallois-Perret, 
France

Identification No.: 73348

(Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

All clothing and underclothing, all types of hosiery for 
men, women and children, including girdles, 
brassieres, corsets, suspender belts, briefs and 
pants, panties and underpants, coveralls, stockings, 
tights, socks; boots, shoes and slippers.

י"ח טבת תשע"ג - 21631/12/2012



Trade Mark No. 240209 מספר סימן

Application Date 18/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0853902 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Fuchsia. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: Calzedonia S.p.A.

Address: Via Portici Umberto I, 5, I-37018 Malcesine 
(Verona), Italy

Identification No.: 73350

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, sports clothing, underwear, swimwear, 
beachwear, footwear, stockings, socks and tights.

Class: 35 סוג: 35

Business assistance and business consultancy 
relating to franchising, retail services in respect of 
clothing, sports clothing, underwear, swimwear, 
beachwear, foot wear, stocking, socks and tights.

י"ח טבת תשע"ג - 21731/12/2012



Trade Mark No. 240215 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1023272 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys for use in the 
construction, renovation and reinforcement of civil 
engineering structures and buildings; metal building 
materials, namely, shores, supports, braces, metal 
bars, strips and rods for construction, beams, joists, 
building wall framings composed primarily of metal, 
metal roof trusses, composite panels composed 
primarily of metal, swage blocks; transportable 
prefabricated buildings of metal; prefabricated 
buildings of metal; structures of metal for 
mechanically stabilizing earth; earth retaining 
structures of metal; supporting walls of metal; 
reinforcing materials of metal for the construction of 
civil engineering works; building panels of metal; 
panels of metal for use in forming the facing of 
mechanically stabilized land structures; panels of 
metal for use in forming the facing of structures for 
mechanically stabilizing earth; building materials of 
metal for railway tracks used to reinforce or 
rehabilitate them; non-electric cables and wires of 
common metal for use in the construction, renovation 
and reinforcement of civil engineering structures and 
buildings; ironmongery, small items of metal 
hardware, namely, hinges, bolts, plates, hooks, 
closers, locks,  nails, screws ; pipes and tubes of 
metal for use in the construction, renovation and 
reinforcement of civil engineering structures and 
buildings; safes; ores of metal for use in the 
construction, renovation and reinforcement of civil 
engineering structures and buildings.

י"ח טבת תשע"ג - 21831/12/2012



 Owners

Name: TERRE ARMEE INTERNATIONALE

Address: 1 bis, rue du Petit Clamart, F-78140 VELIZY 
VILLACOUBLAY, France

Identification No.: 73353

(FRANCE Société par actions simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Class: 19 סוג: 19

Prefabricated buildings, wholly not of metal; rigid 
pipes not of metal for use in the construction, 
renovation and reinforcement of civil engineering 
structures and buildings; asphalt, pitch and bitumen 
for use in the construction, renovation and 
reinforcement of civil engineering structures and 
buildings; non-metallic transportable prefabricated 
buildings; structures, not of metal, for mechanically 
stabilizing earth; earth retaining structures, not of 
metal; supporting walls, not of metal; materials, not of 
metal, used in the construction of civil engineering 
works; reinforcing materials, not of metal, for the 
construction of civil engineering works; non-metallic 
panels for use in forming the facing of mechanically 
stabilized earth structures; non-metallic panels for 
use in forming the facing of structures for 
mechanically stabilizing earth; concrete panels; 
concrete blocks; blocks, panels, enclosures, tanks 
and silos, all wholly not of metal, used in the 
construction of civil engineering works.

Class: 37 סוג: 37

Building and construction services; repair, 
maintenance and demolition of buildings and civil 
engineering works; construction, maintenance and 
repair of roads, ways, paths, bridges, bridge 
abutments, stabilised land structures, structures for 
mechanically stabilising earth, earth stabilising 
devices, embankments, supporting walls, dams, 
tunnels, gutters, enclosures, reservoirs, tanks and 
silos; earthworks; land clearing; excavation; 
dredging; supervision in the field of construction.

י"ח טבת תשע"ג - 21931/12/2012



LABGURU

Trade Mark No. 240251 מספר סימן

Application Date 29/08/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1092941 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: BIODATA LTD שם: ביודטה בע"מ

Address: 11 Ha`avoda st., Rosh Ha`ayin, Israel כתובת : רח' העבודה 11, ראש העין, ישראל

Identification No.: 513971515מספר זיהוי: 513971515

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software platform for laboratory, scientific 
data, scientific research (academic or industrial) and 
research data management; Computer software 
platform used to collect, organize, analyze, and 
manage scientific and logistic information; Computer 
software for managing and reporting laboratory data, 
namely, software for maintaining and managing a 
database of information pertaining to laboratory 
procedures, for planning, scheduling, tracking and 
evaluating laboratory events and procedures, for 
maintaining records of laboratory data, for the 
transfer of data to and from laboratory instruments, 
and for reporting and distributing information about 
the status and results of laboratory procedures

פלטפורמת תוכנת מחשב למעבדה, נתונים מדעיים, מחקר 
מדעי (אקדמי או תעשייתי) וניהול נתוני מחקר; פלטפורמת 
תוכנת מחשב המשמשת לאיסוף, ארגון, ניתוח וניהול 

אינפורמציה מדעית ולוגיסטית; תוכנת מחשב לניהול ודיווח של 
נתוני מעבדה, דהיינו, תוכנה לשמירה וניהול מאגר מידע של 
אינפורמציה הנוגעת להליכי מעבדה, לצרכי תכנון, קביעת לוח 

זמנים, מעקב והערכה אירועי מעבדה והליכים, לשמירת 
רשומות של נתוני מעבדה, להעברת נתונים לכלי מעבדה ומכלי 

מעבדה, ולדיווח והפצה של אינפורמציה בנוגע לסטטוס 
ולתוצאות של הליכי מעבדה                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, providing a web-based 
software platform for scientific data, scientific 
research (academic or industrial), and research data 
management and laboratory management; computer 
programming, updating of and upgrading computer 
software, computer software design for research data 
and laboratory management, installation and 
integration of computer software for laboratories, 
maintenance of computer software, recovery of 
computer data, all for use in connection with scientific 
data management; technical support services, 
namely, problem solving and trouble-shooting 
computer software problems; technical consultation, 
namely, computer software technology consulting 
services in connection with scientific data and 
laboratory management.

שירותי מחשוב, דהיינו, אספקת פלטפורמת תוכנה 
מבוססת-רשת לנתונים מדעיים, מחקר מדעי (אקדמי או 

תעשייתי), וניהול נתוני מחקר וניהול מעבדה; תכנות מחשבים, 
עדכון ושדרוג תוכנות מחשב, עיצוב תוכנות מחשב לנתוני 
מחקר וניהול מעבדה, התקנה והטמעה של תוכנות מחשב 
למעבדות, אחזקת של תוכנות מחשב, שחזור נתוני מחשב, 
כולם לשימוש בקשר עם ניהול נתונים מדעיים; שירותי תמיכה 
טכנית, דהיינו, פתרון בעיות ואיתור תקלות בעיות בתוכנות 

מחשב; ייעוץ טכני, דהיינו, שירותי ייעוץ טכנולוגי עבור תוכנות 
מחשב בקשר עם נתונים מדעיים וניהול מעבדה.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

י"ח טבת תשע"ג - 22031/12/2012



Trade Mark No. 240322 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087681 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Address: 40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, 
U.S.A.

Identification No.: 73385

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cancer.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 08/02/2011, No. 85236857 ארה"ב, 08/02/2011, מספר 85236857

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cancer

י"ח טבת תשע"ג - 22131/12/2012



Trade Mark No. 240323 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087682 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Address: 40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, 
U.S.A.

Identification No.: 73385

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cancer.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 08/02/2011, No. 85236768 ארה"ב, 08/02/2011, מספר 85236768

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cancer.

י"ח טבת תשע"ג - 22231/12/2012



Trade Mark No. 240324 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087683 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Address: 40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, 
U.S.A.

Identification No.: 73385

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cancer.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 08/02/2011, No. 85236735 ארה"ב, 08/02/2011, מספר 85236735

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cancer.

י"ח טבת תשע"ג - 22331/12/2012



Trade Mark No. 240326 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087684 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Address: 40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, 
U.S.A.

Identification No.: 73385

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cancer.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 08/02/2011, No. 85236710 ארה"ב, 08/02/2011, מספר 85236710

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cancer

י"ח טבת תשע"ג - 22431/12/2012



Trade Mark No. 240415 מספר סימן

Application Date 06/09/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1099857 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: eToro Group Ltd

Address: P.O.BOX 3321, DRAKE CHAMBERS, ROAD 
TOWN, TORTOLA, 3321, British Virgin Islands

Identification No.: 802140

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

Address: 32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software, operable on computers and other devices, 
which operates as a trading platform enabling users 
to make financial transactions by use of visual and 
other means; all included in class 9.

תוכנה, הפועלת במחשבים ושאר המכשירים הניידים ו/או 
הנייחים, המשמשת כפלטפורמת מסחר שמאפשרת למשתמש 
לבצע פעולות כספיות תוך שימוש באמצעים חזותיים ובאמצעים 

נוספים; הנכללים כולם בסוג 9.

                

Class: 36 סוג: 36

An on-line interactive financial services and other 
related on-line services provider through 
technological means; all included in class 36

שירותים כספיים מקוונים ואינטראקטיביים ושירותים מקוונים 
קשורים המסופקים באמצעות אמצעים טכנולוגיים; הנכללים 

כולם בסוג 36                                           

י"ח טבת תשע"ג - 22531/12/2012



Trade Mark No. 240420 מספר סימן

Application Date 06/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mars, Incorporated

Address: McLean, Virginia, U.S.A.

Identification No.: 555

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee and coffee substitutes; tea, cocoa, drinking 
chocolate; sugar, rice, tapioca, sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, biscuits, 
cakes, pastry, chocolate; confectionery; ice cream; 
ice, ices; honey, treacle; salt, mustard; vinegar; 
sauces; pesto; condiments; herbs; spices; products 
prepared for consumption and consisting primarily of 
the aforesaid goods; all included in class 30.

קפה ותחליפים לקפה; תה, קקאו, שוקו לשתייה; סוכר, אורז, 
דייסת גריסים, עמילן; קמח ומרכיבים עשויים מדגנים; לחם, 
ביסקוויטים, עוגות, מאפים, שוקולד; מגדנייה; גלידה; קרח, 
קרחונים; דבש, סילן; מלח, חרדל; חומץ; רטבים; פסטו; 

ממרחים; עשבי טיבול; תבלינים; מוצרים שהוכנו לצורך מאכל 
והמכילים את המרכיבים הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 30.           
                                                                                    
                                                                                  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 17/08/2011, No. 
010200699

איחוד האירופי לסימני מסחר, 17/08/2011, מספר 
010200699

Class: 30 סוג: 30

י"ח טבת תשע"ג - 22631/12/2012



Trade Mark No. 240430 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Ownersבעלים

Name: THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL שם: מכון התקנים הישראלי

Address: 42 Haim Levanon st, Tel Aviv, 69977, Israel כתובת : חיים לבנון 42, תל אביב, 69977, ישראל

Identification No.: 500500137מספר זיהוי: 500500137

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram Samuel & Co., Adv.

Address: 138 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 65272, Israel

שם: יורם סמואל ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 138, תל אביב, 65272, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific, industrial and technical research; 
standardization; quality control; supervision of work 
procedures; material testing; surveying; all included 
in class 42.

מחקר מדעי, תעשייתי וטכני; תקינה; בקרת איכות; פיקוח על 
נהלי עבודה; בחינת חומר; ביצוע סקרים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42

                                

י"ח טבת תשע"ג - 22731/12/2012



Trade Mark No. 240433 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Ownersבעלים

Name: THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL שם: מכון התקנים הישראלי

Address: 42 Haim Levanon st, Tel Aviv, 69977, Israel כתובת : חיים לבנון 42, תל אביב, 69977, ישראל

Identification No.: 500500137מספר זיהוי: 500500137

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram Samuel & Co., Adv.

Address: 138 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 65272, Israel

שם: יורם סמואל ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 138, תל אביב, 65272, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific, industrial and technical research; 
standardization; quality control; supervision of work 
procedures; material testing; surveying; all included 
in class 42.

מחקר מדעי, תעשייתי וטכני; תקינה; בקרת איכות; פיקוח על 
נהלי עבודה; בחינת חומר; ביצוע סקרים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42

                                

י"ח טבת תשע"ג - 22831/12/2012



Trade Mark No. 240434 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Ownersבעלים

Name: THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL שם: מכון התקנים הישראלי

Address: 42 Haim Levanon st, Tel Aviv, 69977, Israel כתובת : חיים לבנון 42, תל אביב, 69977, ישראל

Identification No.: 500500137מספר זיהוי: 500500137

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram Samuel & Co., Adv.

Address: 138 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 65272, Israel

שם: יורם סמואל ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 138, תל אביב, 65272, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific, industrial and technical research; 
standardization; quality control; supervision of work 
procedures; material testing; surveying; all included 
in class 42.

מחקר מדעי, תעשייתי וטכני; תקינה; בקרת איכות; פיקוח על 
נהלי עבודה; בחינת חומר; ביצוע סקרים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42

                                

י"ח טבת תשע"ג - 22931/12/2012



Trade Mark No. 240441 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Ownersבעלים

Name: THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL שם: מכון התקנים הישראלי

Address: 42 Haim Levanon st, Tel Aviv, 69977, Israel כתובת : חיים לבנון 42, תל אביב, 69977, ישראל

Identification No.: 500500137מספר זיהוי: 500500137

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram Samuel & Co., Adv.

Address: 138 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 65272, Israel

שם: יורם סמואל ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 138, תל אביב, 65272, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific, industrial and technical research; 
standardization; quality control; supervision of work 
procedures; material testing; surveying; all included 
in class 42.

מחקר מדעי, תעשייתי וטכני; תקינה; בקרת איכות; פיקוח על 
נהלי עבודה; בחינת חומר; ביצוע סקרים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42

                                

י"ח טבת תשע"ג - 23031/12/2012



Trade Mark No. 240460 מספר סימן

Application Date 07/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
45202, U.S.A.

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps;  all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; ניקוי, 
הברקה, צחצוח וחומרי מירוק; סבונים;  הנכללים כולם בסוג 3.  
                                                                                     

    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 09/06/2011, No. 568912011 שוויץ, 09/06/2011, מספר 568912011

Class: 3 סוג: 3

י"ח טבת תשע"ג - 23131/12/2012



FLINGS

Trade Mark No. 240461 מספר סימן

Application Date 07/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
45202, U.S.A.

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and ab
rasive preparations; soaps;  all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; ניקוי, 
הברקה, צחצוח וחומרי מירוק; סבונים;  הנכללים כולם בסוג 3.  
                                                                                     

        

י"ח טבת תשע"ג - 23231/12/2012



Trade Mark No. 240512 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087849 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Address: 40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, 
U.S.A.

Identification No.: 73385

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cancer.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 08/02/2011, No. 85236755 ארה"ב, 08/02/2011, מספר 85236755

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cancer.

י"ח טבת תשע"ג - 23331/12/2012



UNLOCKING YOUR ENERGY

Trade Mark No. 240587 מספר סימן

Application Date 11/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Address: 11445 Compaq Center Drive, West Houston, 
TX 77070, U.S.A.

Identification No.: 44145

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education services, namely, presentations, 
conferences, seminars and forums; providing 
information in the field of energy efficiency; all 
services included in class 41.

שירותי חינוך, שהינם, מצגות, כנסים, ימי עיון ופורומים; מתן 
מידע בתחום יעילות האנרגיה;  הנכללים כולם בסוג 41.           
                                                                                    

                            

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 04/04/2011, No. 85/285092 ארה"ב, 04/04/2011, מספר 85/285092

Class: 41 סוג: 41

י"ח טבת תשע"ג - 23431/12/2012



Trade Mark No. 240588 מספר סימן

Application Date 11/09/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sound, video and data recording and reproducing 
apparatus for storing, recording, transmitting and 
reproducing sound and/or images; computer 
software; computer games; compact-disc-read-only 
memory games; game cartridges for computer video 
games and video output game machines; computer 
games cassettes; computer game programs; 
computer game tapes; sound and video recordings; 
phonograph recordings; records; cinematographic 
and photographic films; motion picture films and 
videotapes; mp3 players; digital cameras; mobile 
telephones and all types of wireless mobile phone 
equipment and accessories including mobile phone 
face plates; ring tones understood in the context of 
downloadable ring tones, music, mp3's, graphics, 
games and video images for wireless mobile 
communication devices; wireless transmission and 
mobile communication devices allowing voting and 
receiving of voice and text messages with other 
wireless mobile communication devices; 
sunglasses/eyeglasses; magnetic data carriers 
containing images and/or sound; laser discs; video 
discs, compact discs; CD-ROMS; CD-I'S; digital 
versatile discs (DVD'S); tapes; videocassettes; 
cartridges, cards featuring motion picture films, news, 
sports and television series, documentaries, game 
shows, animation, concerts and other performances; 
memory carriers; interactive compact discs and CD-
ROMS (compact disc read-only-memory); carrying 
cases for cassettes and compact discs; interactive 
electronic games to use with computers; all goods 
included in class 9.

מכשיר הקלטה ושעתוק של קול, וידיאו ומידע, לאחסון, הקלטה, 
העברה ושעתוק של קול ו/או תמונות; תוכנת מחשב; משחקי 
מחשב; משחקים לקומפקט דיסק זיכרון לקריאה בלבד; קסטות 
משחק למשחקי וידאו של ממוחשבים ומכונות משחק פלט 
וידאו; קלטות משחקי מחשב; תוכנות משחקי מחשב; סרטים 
למשחקי מחשב; תקליטים לקול ווידאו; תקליטים לפטפון; 

תקליטים; סרטים קולנועיים וצילומים; סרטים קולנועיים וקלטות 
וידאו; נגני אמ. פי. 3; מצלמות דיגיטאליות; טלפונים סלולאריים 
וכל סוגי ציוד ואביזרים לטלפון נייד אלחוטי, לרבות פאנל קדמי 
לטלפונים ניידים; רינגטונים שמובנים בהקשר להורדה של 

רינגטונים, מוסיקה, נגני אמ. פי. 3, גרפיקה, משחקים ותמונות 
וידיאו להורדה בהתקני תקשורת אלחוטיים; מכשירי העברה 
אלחוטית ותקשורת ניידת המאפשרים בחירה וקבלת הודעות 
קוליות והודעות טקסט עם מכשירי תקשורת אלחוטית ניידת 
אחרים; משקפי שמש / משקפיים; נשאי נתונים מגנטיים 

המכילים קול ו/או תמונות; לייזר דיסק; וידאו דיסק, קומפקט 
דיסק; סידי-רום; סידי-איי'אס; תקליטור ספרתי רב שימושי 
(די.וי.די); קלטות; קלטות וידאו; קסטות, כרטיסים המציגים 
סרטי קולנוע, חדשות, ספורט, סדרות טלוויזיה, תכניות 

תיעודיות, שעשועונים, אנימציה, הופעות והצגות אחרות; נשאי 
זיכרון; קומפקט דיסק וסידי-רום (תקליטור לקריאה בלבד); תיקי 

נשיאה לקלטות וקומפקט דיסק; משחקים אלקטרוניים 
אינטראקטיביים לשימוש במחשבים; הנכללים כולם בסוג 9

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

י"ח טבת תשע"ג - 23531/12/2012



 Owners

Name: Comedy Partners

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 43984

(New York General Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting and telecommunications services; 
cable and satellite transmission services; wireless 
mobile phone services; providing downloadable ring 
tones, music, mp3’s, graphics, games, video images 
and information for wireless mobile communication 
devices; providing wireless transmission of uploading 
and downloading ring tones, voice, music, mp3’s, 
graphics, games, video images, information and 
news via a global computer network to a wireless 
mobile communication device; voting and polling 
through a wireless mobile communication device; 
sending and receiving voice and text messages 
between wireless mobile communications; providing 
on-line voting system via the internet or a wireless 
communication device; internet services which 
should be understood to include communication 
services, namely transmitting streamed sound and 
audio-visual recordings via the internet; all services 
included in class 38.

שירותי שידור ותקשורת אלקטרונית למרחקים; שירותי כבלים 
ומשדרי לוויין; שירותי טלפון נייד; אספקת הורדת רינגטונים, 

מוזיקה, נגני אמ. פי. 3, גרפיקה, משחקים, תמונות וידאו ומידע 
להתקני תקשורת ניידים אלחוטיים; אספקת שידורים אלחוטיים 

להעלאת והורדת צלצולים, קול, מוזיקה, נגני אמ. פי. 3, 
גרפיקה, משחקים, תמונות וידאו, מידע וחדשות באמצעות 

רשת מחשבים גלובאלית להתקן תקשורת נייד אלחוטי; הצבעה 
וקבלת קולות באמצעות התקן תקשורת נייד אלחוטי; שליחת 
וקבלת הודעות קול וטקסט בין אמצעי תקשורת אלחוטית; 

אספקת מערכת הצבעה מקוונת באמצעות האינטרנט או התקן 
תקשורת אלחוטי; שירותי אינטרנט הכוללים שירותי תקשורת, 

דהיינו שידור זרמי קול והקלטות אודיו חזותי באמצעות 
האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 38.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; production, preparation, 
exhibition, distribution and rental of television and 
radio programs and of films, animated films and 
sound and video recordings whether or not through 
interactive media, among which the internet; 
production of live entertainment features, the 
production of television entertainment features; tv 
programming featuring music; the publication of 
books, magazines and periodicals; production and 
rental of educational and instructional materials; 
organization, production and presentation of events 
for educational, cultural or entertainment purposes, 
whether or not through interactive media; 
organization, production and presentation of 
competitions, contests, games, quizzes, exhibitions, 
sporting events, shows, road shows, staged events, 
theatrical performances, concerts, live performances 
and audience participation events; organization of 
interactive games; production of sms-quiz programs; 
entertainment and education; all aforementioned 
services also rendered via a global computer network 
and other (interactive) communication networks, 
including the internet; all services included in class 
41.

שירותי בידור; הפקה, הכנה, תצוגה, הפצה והשכרה של סרטי 
טלוויזיה ורדיו, של סרטים, סרטי אנימציה והקלטות קול ווידאו 

בין אם דרך מדיה אינטראקטיבית ובין אם לאו, וביניהם 
האינטרנט; הפקת תוכניות בידור בשידור חי, הפקת תוכניות 

בידור טלוויזיוניות בשידור חי; תוכניות טלוויזיה בשילוב מוזיקה; 
פרסום ספרים, מגזינים וכתבי עת; ייצור והשכרת תכנים 

חינוכיים ולימודיים; ארגון, ייצור והצגה של אירועים למטרות 
חינוך, תרבות או בידור, בין אם באמצעות מדיה אינטראקטיבית 

ובין אם לאו; ארגון, הפקה והצגה של תחרויות, משחקים, 
חידונים, תערוכות, אירועי ספורט, הצגות, מופעי רחוב, מופעי 
במה, הצגות תיאטרון, קונצרטים, הופעות חיות ואירועים 
בהשתתפות קהל; ארגון משחקים אינטראקטיביים; הפקת 
תכניות חידוני מסרונים , בידור וחינוך; כל השירותים הנ"ל 
ניתנים גם דרך רשת מחשבים גלובלית ורשתות תקשורת 

(אינטראקטיביות) אחרות, כולל האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .41
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

י"ח טבת תשע"ג - 23631/12/2012



SLA

Trade Mark No. 240597 מספר סימן

Application Date 05/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Molly Kessler שם: מלי קסלר

Address: Kfar Monash, 42875, Israel כתובת : כפר מונש, 42875, ישראל

Identification No.: 14650147מספר זיהוי: 14650147

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avniel, Salomon & Co.

Address: 5, Habankim St., Haifa, 31048, Israel

שם: אבניאל, סלומון ושות', עו"ד

כתובת : רח' הבנקים 5, ת.ד. 4882, חיפה, 31048, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Personal and social services rendered by others to 
meet the needs of individuals ; all included in class 
45

שירותים אישיים וחברתיים הניתנים בידי אחרים לענות על צרכי 
הפרט; הנכללים כולם בסוג 45.                                           

    

י"ח טבת תשע"ג - 23731/12/2012



Five - O Poker

Trade Mark No. 240625 מספר סימן

Application Date 08/09/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1129418 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Gal Sivan  שם: גל סיון

Address: 7 Hagilboa st, Tel Aviv, 63223, Israel כתובת : רח' הגלבוע 7, תל אביב, 63223, ישראל

Identification No.: 029581782מספר זיהוי: 029581782

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ronen Barak & Co, Law Offices

Address: 14 Aba Hillel, P.O.B. 1744, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: רונן ברק ושות', משרד עו"ד

כתובת : אבא הילל סילבר 14, ת.ד. 1744, רמת גן, 52506, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable computer card game, included in class 
9.

משחק קלפים ממוחשב הניתן להורדה, הנכלל בסוג 9.             
    

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely An internet card 
game; all included in class 41.

שירותי בידור מסוג משחק קלפים מקוון; הנכללים כולם בסוג 
                                             .41

י"ח טבת תשע"ג - 23831/12/2012



FRESHPAX

Trade Mark No. 240698 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Multisorb Technologies, Inc.

Address: 325 Harlem Road, Buffalo, New York, U.S.A.

Identification No.: 67495

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical adsorbants, dehydrators, dehumidifiers, 
desiccants, materials for absorbing and immobilizing 
liquids; all included in class 1; all the aforesaid goods 
including in the form of papers or pre-forms and sold 
in packages or cartridges; all included in class 1.

סופחים, מייבשים, מסירי לחות, סופגי לחות כימיים, חומרים 
לקליטה ועצירת נוזלים; הנכללים כולם בסוג 1; כל הסחורות 

הנזכרות לעיל כולל בצורה של נייר או בצורה ראשונית 
והנמכרות באריזות או במחסניות; הנכללים כולם בסוג 1.         
                                                                                    

                      

י"ח טבת תשע"ג - 23931/12/2012



Copy.Me

Trade Mark No. 240700 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1107362 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: eToro Group Ltd

Address: P.O.BOX 3321, DRAKE CHAMBERS, ROAD 
TOWN, TORTOLA, 3321, British Virgin Islands

Identification No.: 802140

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

Address: 32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Components of a computer software with a feature 
which provides online interactive financial services 
and other related online services.

רכיבים שלת תוכנת מחשב עם תכונה המספקת שירותים 
פיננסיים מקוונים ואינטראקטיביים ושירותים מקוונים קשורים 

אחרים.                                                         

י"ח טבת תשע"ג - 24031/12/2012



ELASTICSEARCH

Trade Mark No. 240716 מספר סימן

Application Date 18/09/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1114893 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Shay Banon שם: שי בנון

Address: 21/9 Shavei Zion Street, Ashdod, Israel כתובת : רחוב שבי ציון 21/9, אשדוד, ישראל

Identification No.: 033769837מספר זיהוי: 033769837

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable computer software for use in 
searching, indexing, organizing, managing, 
processing, storing, retrieving, analyzing and 
reporting information and data; all included in class 9.

תוכנת מחשב הניתנת להורדה לשימוש בחיפוש, יצירת 
אינדקסים, ארגון, ניהול, עיבוד, אחסון, אחזור, ניתוח ודיווח 

מידע ונתונים; הנכללים כולם בסוג 9.                                   
                                                                  

Class: 42 סוג: 42

Providing online non-downloadable software for use 
in searching, indexing, organizing, managing, 
processing, storing, retrieving, analyzing and 
reporting information and data; cloud computing and 
software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting computer software applications of others for 
searching, indexing, organizing, managing, 
processing, storing, retrieving, analyzing and 
reporting information and data; technical support and 
consulting services relating to the above services.

אספקת תוכנה שאינה ניתנת להורדה לשימוש בחיפוש, 
מפתוח, ארגון, ניהול, עיבוד, אחסון, אחזור, ניתוח ודיווח מידע 
ונתונים; מחשוב ענן ושירותי תוכנה כשירות, דהיינו, אירוח עבור 
אחרים של אפליקציות תוכנות מחשב לחיפוש, מפתוח, ארגון, 
ניהול, עיבוד, אחסון, אחזור, ניתוח ודיווח מידע ונתונים; תמיכה 
טכנית ושירותי ייעוץ בקשר לשירותים המפורטים לעיל.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

י"ח טבת תשע"ג - 24131/12/2012



Trade Mark No. 240727 מספר סימן

Application Date 11/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eldad Kontente  שם: אלדד קונטנטה

Address: Hadar Am, 42935, Israel כתובת : הדר עם, 42935, ישראל

Identification No.: 032447872מספר זיהוי: 032447872

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Judith Assor De-Lange, Adv.

Address: Hanadiv St., P.O.B. 1728, Pardess Hanna, 
37071, Israel

שם: יהודית עשור דה-לנגה, עו"ד

כתובת : דרך הנדיב, ת.ד. 1728, פרדס חנה-כרכור, 37071, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Coffee shop and restaurant; all included in class 43. בית קפה ומסעדה; הנכללים כולם בסוג 43.                           
      

י"ח טבת תשע"ג - 24231/12/2012



SPROTTE

Trade Mark No. 240729 מספר סימן

Application Date 12/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Pajunk GmbH Medizintechnologie 

Address: Karl-Hall st 1, Geisingen, 78187, Germany

Identification No.: 73518

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glucksman-Lowy

Address: 10 a Elhanan Street, P.O.B. 6202, Haifa, 
31061, Israel

שם: גלוקסמן -לוי

כתובת : רחוב אלחנן 10 א, ת.ד. 6202, חיפה, 31061, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical instruments, namely cannulas and needles 
for anesthesia and lumbar puncture, all included in 
class 10.

מכשירים רפואיים דהיינו קנולות ומחטים להרדמה ודיקור של 
המותניים, הכלולים כולם בסוג 10
                                                 

י"ח טבת תשע"ג - 24331/12/2012



www.Medplace.co.il

מדפלייס
Trade Mark No. 240740 מספר סימן

Application Date 13/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tal Cohen  שם: טל כהן

Address: 11 Wise st, Apt 23, Haifa, Israel כתובת : רח' וייז סטפן 11, דירה 23, חיפה, ישראל

Identification No.: 036141265מספר זיהוי: 036141265

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alkalay & Co. Adv.

Address: 4 Berkovitz St., Museum Tower, Tel Aviv, 
61339, Israel

שם: אלקלעי ושות', עו"ד

כתובת : ברקוביץ 4, מגדל המוזיאון, ת.ד. 33111, תל אביב, 
61330, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical and health information provided through 
Internet, medical forums and online consulting; all 
included in class 44.

מידע רפואי ובריאותי הניתן דרך האינטרנט, פורומים רפואיים 
וייעוץ און ליין; הנכללים כולם בסוג 44.                                 

                      

י"ח טבת תשע"ג - 24431/12/2012



Trade Mark No. 240844 מספר סימן

Application Date 11/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0975039 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Forest Laboratories, Inc.

Address: 909 Third Avenue, New York, NY 10022, U.S.A.

Identification No.: 73113

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders 
of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of 
infection.

י"ח טבת תשע"ג - 24531/12/2012



Trade Mark No. 240870 מספר סימן

Application Date 25/09/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח טבת תשע"ג - 24631/12/2012



Class: 9 סוג: 9

Surveillance systems comprised of video cameras for 
detecting intruders; home security systems 
comprised of electronic sensors for detecting 
intruders; computer software for surveillance 
systems; apparatus for recording video comprised of 
cameras and digital video recorders; surveillance 
systems comprised of video cameras and weaponry, 
namely, electronic control devices; battery chargers; 
prerecorded computer readable media, namely, 
DVDs featuring use and simulated use of electronic 
control devices; antennas; computer screen saver 
software; mouse pads; wrist supports for computer 
data entry; devices for hands free use of cell phones; 
protective clothing; recorder input/output box for 
audio and video; software for video games; 
emergency flares; sensors for determining 
temperature; bags for photographic equipment; 
media carrying cases, namely, carrying cases for 
CDs and DVDs; computer application software for 
cell phones; video games; computer software for 
application and database integration; motion picture 
films about less-lethal electronic weaponry used in 
the fields of law enforcement, professional security, 
medical, and consumer security; downloadable 
motion pictures and television shows about less-
lethal electronic weaponry used in the fields of law 
enforcement, professional security and consumer 
security; body-worn video cameras; body-worn 
recorder and accessories, namely holsters; body-
worn recorder and accessories, namely battery 
packs; pointing devices for computer data entry; 
safety products, namely, reflective arm bands; 
recorded media having recorded video, audio, and 
photographic evidence of incidents and recorded 
actions and communications; sunglasses; dish 
antennas; antennas for vehicles; eyeglass frames; 
eyewear accessories, namely, neck straps; eyewear 
accessories, namely, cords; eyewear accessories, 
namely, side guards for eyeglasses; eyeglass cases; 
eyeglasses; jump start cables; safety products, 
namely reflective helmet skirts; chin straps for 
helmets; thermo-sensitive temperature indicator 
strips; consumer electronics carrying cases; jackets 
for CDs, jackets for DVDs; computer software for 
ring-tones; headmounted video camera; phone 
application software for encryption of audio and 
video; phone application software for connecting a 
phone with a server or database wirelessly to access 
audio, video, and text files; phone application 
software for transferring audio and video to a server 
for storage and analysis; phone application software 
for annotation of the audio and video prior to transfer; 
phone application software for identifying portions of 
the audio and video recorded with identification of 
access rights; phone application software for 
facilitating the taking of textual notes in conjunction 
with an audio or video encryption; phone application 
software for collaborating with other users of the 
aforementioned application to share information 
including audio, video, pictures, and associated 
notes; all included in class 09.

מערכות פיקוח המורכבות ממצלמות וידאו לגילוי פולשים; 
מערכות ביטחון ביתיות המורכבות מחיישנים אלקטרוניים לגילוי 
פולשים; תוכנת מחשב למערכות פיקוח; מתקן להקלטת וידאו 
המורכב ממצלמות ומקלטי וידאו דיגיטאליים; מערכות פיקוח 
המורכבות ממצלמות וידאו ונשק, דהיינו, מכשירי שליטה 
אלקטרונית; מטעני סוללות; מדיה מוקלטת מראש לקריאה 

על-ידי מחשב, דהיינו, DVDs המציגים שימוש ושימוש מדומה 
במכשירי שליטה אלקטרונית; אנטנות; תוכנת שומר מסך 
למחשב; פדים לעכבר; תומך לפרק כף היד להכנסת נתונים 
למחשב; מכשירים לשימוש ללא ידיים בטלפונים סלולאריים; 
ביגוד מגן; קופסת הקלטה קלט/פלט לאודיו ווידיאו; תוכנה 
למשחקי וידאו; זיקוקי חירום; חיישנים לקביעת טמפרטורה; 
שקיות לציוד צילום; נרתיקים לנשיאת מדיה, דהיינו, נרתיקי 
נשיאה עבור CDs ו-DVDs; תוכנת אפליקציית מחשב 

לטלפונים סלולאריים; משחקי וידאו; תוכנת מחשב לשילוב 
אפליקציה ובסיס-נתונים; סרטי קולנוע בנושא נשקים 

אלקטרוניים פחות קטלניים הנמצאים בשימוש בתחום אכיפת 
החוק,  אבטחה מקצועית, אבטחה רפואית, וצרכנית; סרטי 
קולנוע וסדרות טלוויזיה להורדה בנושא נשקים אלקטרוניים 
פחות קטלניים הנמצאים בשימוש בתחום אכיפת החוק, 

אבטחה מקצועית, ואבטחה צרכנית; מצלמות ווידיאו ללבישה 
על הגוף; רשמקול ואביזרים ללבישה על הגוף, דהיינו, 

נרתיקי-אקדח; רשמקול ואביזרים ללבישה על הגוף, דהיינו 
אריזות סוללות; מכשירי סימון לקליטת נתונים במחשב; מוצרי 
בטיחות, דהיינו רצועות זרוע מחזירות-אור; מדיה מוקלטת עם 
ראיות מתועדות בווידיאו, אודיו ובתמונות של מאורעות ופעולות 
מוקלטות ותקשורת; משקפי שמש; אנטנות צלחות; אנטנות 
לכלי רכב; מסגרות למשקפיים; אביזרים למשקפיים, דהיינו, 
רצועות לצוואר; אביזרים למשקפיים, דהיינו, חוטים; אביזרים 
למשקפיים, דהיינו מגני צד למשקפיים; נרתיקים למשקפיים; 
משקפיים; כבלים להטענה; מוצרי בטיחות, דהיינו כיסויי קסדה 
מחזירי אור; רצועות סנטר לקסדות; רצועות בדיקת טמפרטורה 
הרגישות לחום; נרתיקי נשיאה לאלקטרוניקה עבור צרכנים; 
כיסויים ל-CDs, כיסויים ל-DVDs; תוכנת מחשב לרינגטונים; 
מצלמת וידאו מוצמדת-ראש; תוכנת אפליקציה לטלפון לקידוד 
ווידאו ואודיו; תוכנת אפליקציה לטלפון לקישור טלפון לשרת או 
מאגר נתונים באופן אלחוטי על מנת לספק גישה לקבצי אודיו, 
ווידאו וטקסט; תוכנת אפליקציה לטלפון להעברת אודיו ווידיאו 
לשרת לאחסון וניתוח; תוכנת אפליקציה לטלפון לפירוש אודיו 
ווידיאו לפני ההעברה; תוכנת אפליקציה לטלפון לזיהוי חלקים 
מהאודיו והווידיאו המוקלטים עם זיהוי של הרשאות הגישה; 

תוכנת אפליקציה לטלפון להקלה על הוספת הערות 
טקסטואליות בשילוב עם קידוד אודיו או ווידיאו; תוכנת 
אפליקציה לטלפון לשיתוף עם משתמשים אחרים של 

האפליקציה הנ"ל לשיתוף מידע כולל אודיו, וידאו, תמונות 
והערות קשורות; הנכללים כולם בסוג 09.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

י"ח טבת תשע"ג - 24731/12/2012



 Owners

Name: TASER International, Inc.

Address: 17800 North 85th Street, Scottsdale, Arizona, 
85255, U.S.A.

Identification No.: 63859

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 24831/12/2012



Trade Mark No. 240873 מספר סימן

Application Date 25/09/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Electronic weapons that deliver an electrical current 
through muscle of a human or animal subject to 
cause pain and/or to interfere with operation of the 
muscles of the subject; electronic weapons that 
launch tethered probes to deliver an electrical current 
through muscle of a human or animal subject to 
cause pain and/or to interfere with operation of the 
muscles of the subject; weapons that launch a 
projectile that carries an electrical circuit to deliver an 
electrical current through muscle of a human or 
animal subject to cause pain and/or to interfere with 
operation of the muscles of the subject; cartridges for 
use with any of the aforementioned weapons; 
electronic modules for installation as a component 
part on or in any of the aforementioned weapons, 
namely modules including battery or data storage for 
operation of the weapons or recording operation of 
the weapons; holsters for carrying any of the 
aforementioned weapons; magazines for use with 
any of the aforementioned weapons; projectiles for 
use with any of the aforementioned weapons; 
holsters for carrying any of the aforementioned 
cartridges; holsters for carrying any of the 
aforementioned modules; all included in class 13.

כלי-נשק אלקטרוניים המעבירים זרם חשמלי דרך שריר של 
סובייקט אנושי או בעל-חיים על-מנת לגרום כאב ו/או להפריע 

לפעולת השרירים של הסובייקט; כלי-נשק אלקטרוניים 
המשגרים אלקטרודות מחוברות כדי להעביר זרם חשמלי דרך 
שריר של סובייקט אנושי או בעל-חיים על-מנת לגרום כאב ו/או 
להפריע לפעולת השרירים של הסובייקט; כלי-נשק המשגרים 
קליע הנושא מעגל חשמלי כדי להעביר זרם חשמלי דרך שריר 

של סובייקט אנושי או בעל-חיים על-מנת לגרום כאב ו/או 
להפריע לפעולת השרירים של הסובייקט; מחסניות לשימוש עם 
כל אחד מכלי-הנשק הנ"ל; מודולים אלקטרוניים להתקנה כחלק 
רכיבי על או בתוך כל אחד מכלי הנשק הנ"ל, דהיינו מודולים 
הכוללים סוללה או אחסון מידע לפעולת כלי-הנשק או הקלטת 
הפעולה של כלי-הנשק; נרתיקים לנשיאת כל אחד מכלי-הנשק 
הנ"ל; מחסניות לשימוש עם כל אחד מכלי-הנשק הנ"ל; קליעים 
לשימוש עם כל אחד מכלי-הנשק הנ"ל; נרתיקים לנשיאת כל 
אחת מהמחסניות הנ"ל; נרתיקים לנשיאת כל אחד מהמודולים 
הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 13.                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 24931/12/2012



 Owners

Name: TASER International, Inc.

Address: 17800 North 85th Street, Scottsdale, Arizona, 
85255, U.S.A.

Identification No.: 63859

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 25031/12/2012



HACKING EXPOSED

Trade Mark No. 240880 מספר סימן

Application Date 26/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The McGraw-Hill Companies, Inc.

Address: 1221 Avenue of the Americas, New York, NY, 
10020, U.S.A.

Identification No.: 801326

a New York Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable e-books in the field of computer 
security; all included in Class 9.

ספרים אלקטרוניים בתחום ביטחון מחשבים הניתנים להורדה; 
הכל כלול בסוג 9.                       

Class: 16 סוג: 16

Series of books in the field of computer security; all 
included in Class 16.

סדרת ספרים בתחום ביטחון מחשבים; הכל כלול בסוג 16.       
                                                

י"ח טבת תשע"ג - 25131/12/2012



GRIDSTREAMER

Trade Mark No. 240881 מספר סימן

Application Date 26/09/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Wind mills, wind turbines, wind power generators, 
wind power plants and wind turbine generators and 
parts of these goods, including turbine towers and 
masts, blades, blade hubs, machine mounts, yaw 
rings and gears, brakes, drive shafts, universal joints, 
transmissions cases, clutches, electrical generators, 
pitch set tong devices namely, devices for regulating 
the pitch of the wings or blades, namely by shifting or 
turning the profile angle of each wing or blade in 
relation to the rotorplane defined by all the wings or 
blades; all included in Class 7.

טחנות רוח, טורבינות רוח, מחוללי אנרגיית רוח, תחנות 
אנרגיית רוח ומחוללי טורבינות רוח וחלקים לטובין האלה, כולל 
מגדלי ותורני טורבינות, להבים, טבורי להבים, מרכבי מכונה, 

טבעות והילוכי סטייה, בלמים, מוטות הינע, מפרקים 
אוניברסליים, תיבות הילוכים, מצמדים, מחוללי חשמל, התקני 
צבת לקביעת שיפוע, בעיקר, התקנים לוויסות השיפוע של 

הכנפיים או הלהבים, בעיקר עד ידי הסטה או סיבוב של זווית 
הפרופיל של כל כנף או להב יחסית למישור המוגדר על ידי כל 
הכנפיים או הלהלבים; הכל כלול בסוג 7.                               
                                                                                    

                                                                          

Class: 9 סוג: 9

Electric and electronic equipment for wind turbines, 
wind generators, wind power plants and wind turbine 
generators, including electrical power producing 
systems for conversion of rotating power into 
electrical power, transformers; apparatus and 
computers for control, monitoring and automatically 
turning on or off the generator, for automatic starting 
after a public power break-down, for feeding the 
public power grid with controlled voltages, currents, 
frequency and failure responses, for overvoitage 
protection against strokes of lightening; 
microprocessors for controlling and monitoring 
constant voltage, frequency, phase conditions, rotor 
speed, control of the efficiency and thickness of 
brake pads and of the temperature, direction and 
speed of wind; computer software, including for 
controlling wind turbines and for measuring energy; 
vibration sensors for installation in turbine housings; 
apparatus and instruments for measuring electricity, 
including electricity meters and watt-hour meters and 
apparatus and instruments for processing data 
regarding energy and electricity consumption, 
including energy counters; all included in Class 9.

ציוד חשמלי ואלקטרוני לטורבינות רוח, מחוללי אנרגיית רוח, 
תחנות אנרגיית רוח ומחוללי טורבינות רוח, כולל מערכות 
ליצירת כח חשמלי להמרת כח סיבובי לכח חשמלי, שנאים; 

התקנים ומחשבים לבקרה, פיקוח והדלקת וכיבוי אוטומטיים של 
הגנרטור, להדלקה אוטומטית אחרי הפסקת חשמל ציבורי, 
להזנת רשת החשמל הציבורי עם וולטאג'ים, זרמים, תדר 

ותגובות לכשלונות מבוקרים, להגנת וולטאג'-יתר מפני ברקים; 
מיקרו-מעבדים לבקרה ופיקוח וולטאג', תדר, תנאי פאזה, 

ומהירות חוגה קבועים, לבקרת היעילות והעובי של פדי בלמים 
ושל הטמפרטורה וכיוון ומהירות הרוח; תוכנת מחשב, כולל 

לבקרת טורבינות רוח ולמדידת אנרגיה; חיישני תנודה להתקנה 
בבתי טורבינות; התקנים ומכשירים למדידת חשמל, כולל 

מדי-חשמל ומדי-וואט-שעה והתקנים ומכשירים לעיבוד נתונים 
הקשורים לצריכת אנרגיה וחשמל, כולל מוני-אנרגיה; הכל כלול 
בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 37 סוג: 37

Erection, installation, maintenance and repair of wind 
turbines, wind power generators, wind power plants 
and wind turbine generators; all included in Class 37.

הקמה, התקנה, אחזקה ותיקון של טורבינות רוח, מחוללי 
אנרגיית רוח, תחנות אנרגיית רוח ומחוללי טורבינות רוח; הכל 
כלול בסוג 37.                                                                 

                

י"ח טבת תשע"ג - 25231/12/2012



 Owners

Name: Vestas Wind Systems A/S

Address: Alsvej 21, DK-8940 Randers SV, Denmark

Identification No.: 72606

(Denmark public limited company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Class: 42 סוג: 42

Consulting in the field of energy and energy 
consumption; Consulting in the field of wind turbines, 
wind power generators, wind power plants and wind 
turbine generators; design and testing of wind 
turbines, wind power generators, wind power plants 
and wind turbine generators and parts thereof for 
others as well as design and development of 
software for management and control of wind 
turbines and of energy production and consumption; 
consulting and technical assistance in the field of 
measurement of electricity and energy, including 
energy produced by wind turbines; management of 
energy and use of energy, including energy produced 
by wind turbines; all included in Class 42.

ייעוץ בתחום אנרגיה וצריכת אנרגיה; ייעוץ בתחום טורבינות 
רוח, מחוללי אנרגיית רוח, תחנות אנרגיית רוח ומחוללי 

טורבינות רוח; עיצוב ובדיקת טורבינות רוח, מחוללי אנרגיית 
רוח, תחנות אנרגיית רוח ומחוללי טורבינות רוח וחלקים שלהם 
עבור אחרים בנוסף לעיצוב ופיתוח של תוכנה לניהול ובקרה של 
טורבינות רוח ושל ייצור וצריכת אנרגיה; ייעוץ ותמיכה טכנית 
בתחום מדידת חשמל ואנרגיה, כולל אנרגיה המייוצרת על ידי 
טורבינות רוח; ניהול אנרגיה ושימוש באנרגיה, כולל אנרגיה 

המייוצרת על ידי טורבינות רוח; הכל כלול בסוג 42.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

י"ח טבת תשע"ג - 25331/12/2012



LET US STAY WITH YOU

Trade Mark No. 240883 מספר סימן

Application Date 26/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

Address: 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 
20817, U.S.A.

Identification No.: 70403

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services; restaurant, catering, bar and cocktail 
lounge services; resort lodging services; provision of 
general-purpose facilities for meetings, conferences 
and exhibitions; provision of banquet and social 
function facilities for special occasions; reservation 
services for hotel accommodations for others; hotel 
services featuring an incentive award program; all 
included in Class 43.

שרותי מלון; שירותי מסעדה, קייטרינג, פאב וטרקליו קוקטייל; 
שירותי לינת נופש; אספקת מתקנים רב-שימושיים לישיבות, 
כנסים ותצוגות; אספקת מתקנים למסיבות ואירועים חברתיים 
לאירועים מיוחדים; שירותי הזמנה ללינה במלון לאחרים; 

שירותי מלון המציגים תוכנית פרסי תמריץ; הכל כלול בסוג 43   
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 13/05/2011, No. 85/320,619 ארה"ב, 13/05/2011, מספר 85/320,619

Class: 43 סוג: 43

י"ח טבת תשע"ג - 25431/12/2012



Trade Mark No. 240884 מספר סימן

Application Date 26/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Fila Luxembourg S.a.r.l.

Address: 26, Boulevard Royal, Luxembourg

Identification No.: 56409

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear; all included in class 25. הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.               

י"ח טבת תשע"ג - 25531/12/2012



SKELE-TOES

Trade Mark No. 240885 מספר סימן

Application Date 26/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Fila Luxembourg S.a.r.l.

Address: 26, Boulevard Royal, Luxembourg

Identification No.: 56409

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear; all included in class 25. הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.               

י"ח טבת תשע"ג - 25631/12/2012



Trade Mark No. 240886 מספר סימן

Application Date 26/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: HEFEI RONGSHIDA SANYO ELECTRIC CO. 
LTD. 

Address: L-2 , Hefei New and High Tech, Anhui, 
Industrial Development Zone, People's Republic of China

Identification No.: 802212

HEFEI RONGSHIDA SANYO ELECTRIC CO. LTD. 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת 
גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Washing machines; blenders, electric, for household 
purposes; fruit presses, electric, for household 
purposes; vacuum cleaners; food preparation 
machines, electromechanical; cleaning (machines 
and apparatus for –) [electric]; Kitchen machines, 
electric; dishwashers; food processors, electric; coin-
operated washing machines; all included in class 7.

מכונות כביסה; בלנדרים חשמליים לשימוש בייתי; טוחני מזון 
חשמליים לשימוש בייתי; כלים לניקוי בוואקום; מכונות להכנת 
מזון אלקטרו-מכנים; מכונות ומכשירים אלקטרוניים לניקוי; 
מכשירים אלקטרוניים למטבח; מדיחי כלים; טוחני מזון 

אלקטרוניים; מכונות כביסה מופעלות באמצעות מטבעות; 
הנכללים כולם בסוג 7.                                                       
                                                                                

Class: 11 סוג: 11

Microwave ovens [cooking apparatus]; refrigerators; 
heaters for heating irons; filters for drinking water; 
seats (toilet –); toilet seats; water purification 
installations; sanitary apparatus and installations; air 
purifying apparatus and machines; radiators, electric; 
all included in class 11.

תנור מיקרוגל לבישול; מקררים; מכשירי חימום לחימום 
מגהצים; פילטרים של מים לשתייה; מושב אסלה לשירותים; 
מטהרי מים מותקנים; אמצעים והתקנות סניטריים; אמצעים 

ומכשירים לטיהור אוויר; רדיאטורים אלקטרוניים; הנכללים כולם 
בסוג 11.                                                                         
                                                                                    

י"ח טבת תשע"ג - 25731/12/2012



Trade Mark No. 240905 מספר סימן

Application Date 28/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: HUAFON GROUP CO., LTD.

Address: XINCHENG INDUSTRIAL PARK,, RUIAN CITY 
,ZHEJIANG PROVINCE, 325206, People's Republic of 
China

Identification No.: 802215

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Epoxy resins, unprocessed; plastics, unprocessed; 
hexamethylene diamine; hexanedioic acid; 
cyclohexanone; polyamides; silicone; artificial resins, 
unprocessed; all good included in class 1.

שרף אפוקסי, לא מעובד; פלסטיקים, לא מעובד; הקסאמטאלין 
דיאמין; חומצה הקסאנדיואיקית; סילוהקסנון; פוליאמידים; 

סיליקון; שרף מלאכותי, לא מעובד; הנכללים כולם בסוג 1         
                                                        

י"ח טבת תשע"ג - 25831/12/2012



Trade Mark No. 240906 מספר סימן

Application Date 20/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Expose Fashion Ltd. שם: אקספוז אופנה בע"מ

Address: 11 Leshem St., Caesarea, Israel כתובת : רחוב לשם 11, קיסריה, ישראל

Identification No.: 513729194מספר זיהוי: 513729194

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shmuel Lavi, Adv.

Address: 2 B.S.R. Tower 1 Ben Gurion Street, Bnei Brak, 
51201, Israel

שם: שמואל לביא, עו"ד

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 2 רחוב בן גוריון 1, בני ברק, 51201, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, swimming suit; all included in class 25.                            .25 ביגוד, בגדי ים; הנכללים כולם בסוג

י"ח טבת תשע"ג - 25931/12/2012



Trade Mark No. 240959 מספר סימן

Application Date 20/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090038 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: 3SUN S.r.l.

Address: Contrada Blocco Terrazze, snc,,Z.I., I-95121 
CATANIA (CT), Italy

Identification No.: 73594

(Italy Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, photovoltaic panels.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 15/12/2010, No. PD2010C001330 PD2010C001330 איטליה, 15/12/2010, מספר

Class: 9 סוג: 9

י"ח טבת תשע"ג - 26031/12/2012



Trade Mark No. 240960 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090048 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Guess? IP Holder L.P.

Address: 1444 South Alameda Street, Los Angeles, CA 
90021, U.S.A.

Identification No.: 73120

(Delaware, United States LIMITED PARTNERSHIP)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Decorative and protective covers and cases for 
portable electronic devices, namely, personal 
electronic devices, cell phones, mobile phones, 
telephones, computers, laptop computers, tablet 
computers, notebook computers, mp3 players, 
portable music players, personal digital assistants, 
electronic reading devices, digital cameras, and 
cameras; eyewear.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 12/01/2011, No. 85216149 ארה"ב, 12/01/2011, מספר 85216149

Class: 9 סוג: 9

י"ח טבת תשע"ג - 26131/12/2012



Trade Mark No. 240962 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090071 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MonaVie LLC

Address: Suite 100,,10855 South River Front Parkway, 
South Jordan UT 84095, U.S.A.

Identification No.: 73465

(Delaware, United States LTD Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio and video recordings featuring information on 
nutritional supplements and dietary supplements, and 
on how to market nutritional and dietary supplements 
to others using direct selling; digital media, namely, 
pre-recorded DVDs, downloadable audio and video 
recordings, and CDs featuring and promoting 
information on nutritional supplements and dietary 
supplements, and on how to market nutritional and 
dietary supplements to others using direct selling; 
digital media, namely, CDs, DVDs, downloadable 
audio files, and downloadable video files featuring 
information on nutritional supplements and dietary 
supplements, and on how to market nutritional and 
dietary supplements to others using direct selling; 
Video recordings featuring information on nutritional 
supplements and dietary supplements, and on how to 
market nutritional and dietary supplements to others 
using direct selling.

י"ח טבת תשע"ג - 26231/12/2012



Trade Mark No. 240966 מספר סימן

Application Date 17/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090155 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, blue, 
green, yellow, purple, orange, pink and sky blue. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: KIM, Woo Suk

Address: 105-1001, Sungwon Apt., 130-8, 
Gumsandong,Pajusi, Gyeonggido, Republic of Korea

Identification No.: 73597

(Republic of Korea Individual)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Nail enamel removers; nail varnishes; enamel for 
nails; nail polishing powder; nail care preparations; 
lotions for strengthening the nails.

י"ח טבת תשע"ג - 26331/12/2012



Trade Mark No. 240971 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090192 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI

Address: 54 rue La Boetie, F-75008 Paris, France

Identification No.: 73177

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Clinical studies.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 12/07/2011, No. 11 3 845 832 צרפת, 12/07/2011, מספר 832 845 3 11

Class: 42 סוג: 42

י"ח טבת תשע"ג - 26431/12/2012



Trade Mark No. 240987 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090387 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Montres Tudor SA

Address: Rue François-Dussaud 3, CH-1211 Genève 26, 
Switzerland

Identification No.: 72187

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, horological articles, namely watches, 
wristwatches, components for timepieces and 
accessories for timepieces not included in other 
classes, clocks and other chronometric instruments, 
chronometers, chronographs, apparatus for timing 
sports events, time measuring and marking 
apparatus and instruments not included in other 
classes; dials, clock hands (clock and watch making), 
boxes, cases and presentation cases for horological 
articles and jewelry.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 24/03/2011, No. 613559 שוויץ, 24/03/2011, מספר 613559

Class: 14 סוג: 14

י"ח טבת תשע"ג - 26531/12/2012



Trade Mark No. 240990 מספר סימן

Application Date 11/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090453 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Distilleries Group Toorank B.V.

Address: Edisonstraat 80, NL-6902 PK Zevenaar, 
Netherlands

Identification No.: 72793

(The Netherlands Besloten Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages and spirits, except beers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Benelux, 29/04/2011, No. 1224442 בנלוקס, 29/04/2011, מספר 1224442

Class: 33 סוג: 33

י"ח טבת תשע"ג - 26631/12/2012



Trade Mark No. 241002 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090577 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Frederique Constant Holding N.V.

Address: Binnenweg 15, Curaçao, Curacao

Identification No.: 73620

(Curaçao public limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; photographs; pens, ballpoints, fountain pens 
and propelling pencil and other stationery; artists 
materials; office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Curacao, 20/12/2010, No. D-100607 D-100607 קורסאו, 20/12/2010, מספר

Class: 16 סוג: 16

י"ח טבת תשע"ג - 26731/12/2012



Trade Mark No. 241004 מספר סימן

Application Date 22/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090586 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ROSENBERGER Hochfrequenztechnik GmbH 
& Co. KG

Address: Hauptstr. 1, 83413 Fridolfing, Germany

Identification No.: 73622

(Limited partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric and electronic apparatus and instruments 
(included in this class), including the aforesaid goods 
in the field of high-frequency engineering; electronic 
components, electric and electronic switches and 
circuits, and connecting elements, including pin and 
socket connections (included in this class); electric 
cables; fiberglass cables; optic fiber cables, beam 
waveguides, cable trees, cable connectors, cable 
couplings, cable sockets, cable distributor housing, 
cable protective housing, cable splicing modules, 
cable chutes as well as cable mounts; apparatus for 
recording and transmission of words and images; 
magnetic data carriers; data-processing equipment 
and computers; machine-readable data carriers of all 
types with programs installed.

י"ח טבת תשע"ג - 26831/12/2012



Trade Mark No. 241005 מספר סימן

Application Date 28/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090594 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Green, Blue. 
as shown in the  mark.

 Owners

Name: PYEONG HWA CLUTCH CO.,LTD

Address: 205-2, Paho - dong, Dalseo - gu, Daegu,, 
Republic of Korea

Identification No.: 73623

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Clutches for land vehicles; passenger cars 
[automobiles]; aeroplanes; trucks; motor buses; 
mopeds; tractors for agricultural purposes; tractors; 
tramcars; trolley buses.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Republic of Korea, 27/05/2011, No. 4020110029066 דרום קוריאה, 27/05/2011, מספר 4020110029066

Class: 12 סוג: 12

י"ח טבת תשע"ג - 26931/12/2012



Trade Mark No. 241017 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090718 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ROCK FIT, LLC

Address: 6017 RANDOLPH ST, COMMERCE, CA 
90040, U.S.A.

Identification No.: 73630

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Swimsuits, trunks, tights, briefs, shorts, stretch tops 
and tee-shirts.

י"ח טבת תשע"ג - 27031/12/2012



Trade Mark No. 241018 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090721 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Turbine Engine Components Technologies 
Corporation

Address: 1211 Old Albany Road, Thomasville GA 31792, 
U.S.A.

Identification No.: 73631

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Manufacturing services for others of turbine engine 
components.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 15/02/2011, No. 85242510 ארה"ב, 15/02/2011, מספר 85242510

Class: 40 סוג: 40

MANUFACTURING SERVICES FOR OTHERS OF 
TURBINE ENGINE COMPONENTS

י"ח טבת תשע"ג - 27131/12/2012



Trade Mark No. 241021 מספר סימן

Application Date 29/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090755 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC.

Address: 1111 Westchester Avenue, White Plains, NY 
10604, U.S.A.

Identification No.: 73632

(Maryland, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Recreational services in the nature of pools, diving 
pools and boating; providing facilities for recreation 
activities.

י"ח טבת תשע"ג - 27231/12/2012



Trade Mark No. 241036 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055797 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "PIZZERIA". separately, but in 
the combination of the mark.

 Owners

Name: JMC Restaurant Holdings International, L.L.C.

Address: 1905 E. University Drive,,Suite Q132, Tempe 
Arizona 85281, U.S.A.

Identification No.: 73642

(Arizona, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services.

י"ח טבת תשע"ג - 27331/12/2012



SOFINNOVA

Trade Mark No. 241043 מספר סימן

Application Date 02/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sofinnova Ventures, Inc.

Address: 2800 Sand Hill Road, Suite 150, Menlo Park, 
California  94025, U.S.A.

Identification No.: 802218

California corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Venture capital services, namely, providing financing 
to emerging and start-up companies in the fields of 
technology, telecommunications, the internet, and life 
sciences; solicitation of capital for venture capital 
investments; evaluation of venture capital 
investments; and operation and management of 
venture capital funds

שירותי הון סיכון, דהיינו, אספקת מימון לחברות מתחילות 
וחברות סטארט-אפ בתחומי הטכנולוגיה, טלקומוניקציה, 
אינטרנט ומדעי החיים; גיוס הון בעבור השקעות הון סיכון; 

הערכת השקעות הון סיכון; תפעול וניהול קרנות הון סיכון         
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

י"ח טבת תשע"ג - 27431/12/2012



ZOOM

Trade Mark No. 241077 מספר סימן

Application Date 03/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: UNIVERSAL FOOTWEAR & TRADING 
COMPANY (PROPRIETARY) LIMITED

Address: 18 Island Park, Auckland Street, Paarden 
Eiland, Cape Town, Western Cape, Republic of South 
Africa

Identification No.: 802227

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear; all included in class 
25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הכל כלול בסוג 25.           
    

Class: 35 סוג: 35

The offering for sale in the retail or wholesale trade of 
footwear, clothing, clothing and footwear 
accessories, and leather goods; all included in Class 
35.

ההצעה למכירה במסחר סיטונאי או קימעונאי של הנעלה, 
ביגוד, אביזרי הנעלה וביגוד, וטובין מעור; הכל כלול בסוג 35.   
                                                                                    

              

י"ח טבת תשע"ג - 27531/12/2012



NAKAMAS

Trade Mark No. 241079 מספר סימן

Application Date 03/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable game software and computer 
application software for use with mobile devices 
downloaded via the internet and wireless devices; 
computer game software; software that is used for 
providing multi-user access to an online 3d virtual 
environment; computer 3d virtual environment 
software, namely, software for use in creating, 
manipulating and participating in 3d virtual 
environments; multiplayer interactive multimedia 
computer game programs; pre-recorded video discs 
featuring musical scores and dialog featuring fictional 
characters;  video recordings featuring fictional 
characters; carrying cases for cell phone; computer 
mouse pads; electronic publications, namely, books 
and magazines, featuring fictional stories and 
fictional characters; all included in class 9.

תוכנת משחק ניתנת להורדה ותוכנת יישום ניתנת להורדה 
לשימוש עם מכשירים ניידים אשר הן מורדות באמצעות 

האינטרנט ומכשירים אלחוטיים; תוכנת משחקי מחשב; תוכנה 
אשר נעשה בה שימוש לאספקת גישה למשתמשים מרובים 
לסביבה וירטואלית תלת ממדית מקוונת; תוכנת סביבה 
וירטואלית תלת ממדית, דהיינו, תוכנה לשימוש ביצירה, 
בהפעלת מניפולציה, והשתתפות בסביבה תלת ממדית 

וירטואלית; תוכנת משחק מחשב מולטימדיה אינטראקטיבית 
למשתמשים מרובים; תקליטורי וידאו מוקלטים מראש הכוללים 
תוצאות מוסיקליות ודיאלוג המציגים דמויות דמיוניות; הקלטות 
וידאו הכוללות דמויות דמיוניות; תיקי נשיאה לטלפונים ניידים; 
פדים לעכבר; פרסומים אלקטרוניים, דהיינו, ספרים ומגזינים, 
הכוללים סיפורים דמיוניים ודמויות דמיוניות; הכלולים כולם 

בסוג 9.                                                                           
                                                                                    

                                                    

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, namely bracelets; charms; necklaces; rings; 
jewelry boxes; and ankle bracelets; all included in 
class 14.

תכשיטים, דהיינו, צמידים; קמעות; מחרוזות; טבעות; קופסאות 
תכשיטים; וצמידים לקרסול; הכלולים כולם בסוג 14.               

          

Class: 28 סוג: 28

Dolls, plush toys, plush dolls, soft sculpture dolls, 
plush toy accessories namely, furniture, jewelry, 
plush toy carriers, toy clothing for plush toys, card 
games, board games, jigsaw puzzles, modeled 
plastic toy figurines, stand-alone video game 
machines, bath toys, party favors in the nature of 
small toys and noisemakers, Christmas tree 
ornaments and Christmas stockings; all included in 
class 28.

בובות, צעצועי פרווה, בובות פרווה, בובות מפוסלות רכות, 
אביזרים לצעצועי פרווה, דהיינו, ריהוט, תכשיטים, מנשאים 
לצעצועי פרווה, פרטי לבוש לצעצועי פרווה, משחקי קלפים, 

משחקי לוח, משחקי הרכבה, פסלוני צעצוע מעוצבים מפלסטיק, 
מכונות משחקי וידאו העומדות בפני עצמן, צעצועים לאמבט, 

מתנות לבאי מסיבה בדמות צעצועים קטנים ורעשנים; קישוטים 
לעץ חג מולד וגרבי חג מולד; הכלולים כולם בסוג 28.             

                                                    

Class: 38 סוג: 38

Providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in 
the field of general interest; communications 
services, namely, transmitting streamed sound and 
audio-visual recordings via the internet; and 
electronic mail services; all included in class 38.

אספקת חדרי שיחות וירטואליים מקוונים ולוחות מודעות 
אלקטרוניים לתמסורת של מסרים בקרב משתמשים בתחומי 
עניין כלליים; שירותי תקשורת, דהיינו, שידור צליל והקלטות 
אודיו-ויזואליות המועברות בצורה ישירה באמצעות האינטרנט; 
ושירותי דואר אלקטרוני; הכלולים כולם בסוג 38.                   

                                                                      

י"ח טבת תשע"ג - 27631/12/2012



 Owners

Name: Ganz

Address: Woodbridge, Ontario, Canada

Identification No.: 68526

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the nature of online and 
mobile device interactive games and activities in 
single and multi-user formats using online avatars 
and live entertainers provided through an interactive 
web site from global computer networks, mobile 
communication devices, wireless networks, and at 
live entertainment events by live entertainers; 
organizing and conducting games, competitions, and 
entertainment events; production of audio, video and 
audio/video recordings; production of video clips, 
animated films, and cartoons; all included in class 41.

שירותי בידור בדמות משחקים אינטראקטיביים במכשירים 
מקוונים וניידים ופעילויות בפורמט משחק למשתמש יחיד 

ולמשתמשים מרובים באמצעות דמות משחק וירטואלית מקוונת 
ובדרנים חיים המסופקים באמצעות אתר אינטראקטיבי מרשת 

מחשבים גלובאלית, מכשירי תקשורת ניידים, רשתות 
אלחוטיות, ובמופעי בידור חיים על ידי בדרנים חיים; ניהול 
ועריכת משחקים, תחרויות, ואירועי בידור; הפקת הקלטות 
אודיו, וידאו והקלטות אודיו-ויזואליות; הפקת וידאו-קליפים, 

סרטים מונפשים וסרטים מצוירים; הכלולים כולם בסוג 41.       
                                                                                    
                                                                                    

                        

י"ח טבת תשע"ג - 27731/12/2012



Reziton - Nufar

רזיטון - נופר
Trade Mark No. 241081 מספר סימן

Application Date 25/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Israel Solodoch שם: ישראל סולודוך

Address: 19 Kovshei Hahermon St., Rehovot, 76555, 
Israel

כתובת : רח' כובשי החרמון 19, רחובות, 76555, ישראל

Identification No.: 050685437מספר זיהוי: 050685437

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Herbal infusion; all included in class 30.                  .30 חליטת צמחים; הנכללים כולם בסוג

י"ח טבת תשע"ג - 27831/12/2012



ACTIBIOTICA ACTI-BIOTICA

אקטיביוטיקה אקטי-ביוטיקה
Trade Mark No. 241083 מספר סימן

Application Date 26/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DIETETI COL LTD. שם: דיאטטי כל בע"מ

Address: 15 Ester Rabin, Haifa, Israel כתובת : רחוב אסתר רבין 15, חיפה, ישראל

Identification No.: 511445249מספר זיהוי: 511445249

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Probiotic bacteria in capsules, nano capsiles, drinks, 
syrup, ointement, powder and in different kind of 
food; all included in class 5.

חיידקים מיקרוביוטיים, בכמוסות, במשקאות, בסירופים, 
במשחות, באבקות, במוצרי מזון שונים; הנכללים כולם בסוג 5.  

                                                           

י"ח טבת תשע"ג - 27931/12/2012



Trade Mark No. 241085 מספר סימן

Application Date 26/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: RACHELI MASLATI  שם: רחלי מסלטי

Address: Azitem 3 st, Jevat Smoel, Israel כתובת : רח' הזיתים 3, גבעת שמואל, ישראל

Identification No.: 24612624מספר זיהוי: 24612624

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant specialized with potato meals, all 
included in classs 43.

מסעדה מתמחה במאכלי תפוח אדמה; הנכללים כולם בסוג 43. 
                                  

י"ח טבת תשע"ג - 28031/12/2012



Trade Mark No. 241087 מספר סימן

Application Date 26/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tomer Food Import and Marketing (1983) Ltd. שם: תומר ייבוא ושיווק מוצרי מזון (1983) בע"מ

Address: Kibbutz Kfar Hamacabi, 30300, Israel כתובת : קיבוץ כפר המכבי, 30300, ישראל

Identification No.: 510964372מספר זיהוי: 510964372

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Liquid soap; all included in class 3.            .3 סבון נוזלי; הנכללים כולם בסוג

י"ח טבת תשע"ג - 28131/12/2012



Trade Mark No. 241088 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Pulse Electronics Corporation

Address: 1210 Northbrook Drive, Suite 470, Trevose, 
19053, Pennsylvania, U.S.A.

Identification No.: 802229

(Pennsylvania Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical current sensor; all included in class 9. חיישן זרם חשמלי; הכל כלול בסוג 9.

                             

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 11/04/2011, No. 85/291,715 ארה"ב, 11/04/2011, מספר 85/291,715

Class: 9 סוג: 9

י"ח טבת תשע"ג - 28231/12/2012



Trade Mark No. 241091 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Omer Doron  שם: עומר דורון

Address: רח' הפלמ"ח 33, רחובות, 76227, ישראל כתובת : רח' הפלמ"ח 33, רחובות, 76227, ישראל

Identification No.: 039903059מספר זיהוי: 039903059

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Providing consultancy services related to mortgage, 
insurance, and real-estate; all included in class 36.

מתן שירותי ייעוץ במשכנתאות בביטוח ובנדל"ן; הנכללים כולם 
בסוג 36.                                                                         

          

י"ח טבת תשע"ג - 28331/12/2012



Trade Mark No. 241092 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: INTERSUN (1996) LTD. שם: אינטרסן (1996) בע"מ

Address: 10 Simtat Hatavor st, Petach Tikva, 49691, 
Israel

כתובת : רח' סמטת התבור 10, פתח תקוה, 49691, ישראל

Identification No.: 512254384מספר זיהוי: 512254384

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toilet gel, toilet solid block soap, toilet flower gel 
washer,  air fragrancing preparations; all included in 
class 3.

ג'ל לאסלה, סבוני אסלה, דיסקיות ג'ל פרח לאסלה, תרסיס 
מבשמי אויר; הנכללים כולם בסוג 3.                                     

                                

י"ח טבת תשע"ג - 28431/12/2012



Trade Mark No. 241093 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Or Barnett שם: אור ברנט

Address: 1 Ben Zoma St., Tel Aviv, 68023, Israel כתובת : רח' בן זומא 1, תל אביב, 68023, ישראל

Identification No.: 38485009מספר זיהוי: 38485009

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Professional training and education services; training 
of executives and employees; personal and business; 
production and implementaiton of educational, 
training and entertainment, programs for the 
development of self-awareness and personal skills 
provided by ways of lectures, seminars, games, 
workshop, global computer network, shows, debates, 
calloquia, conferences and convetions; all included in 
class 41.

שירותי הכשרה מקצועית, חינוך והדרכה, הכשרת מנהלים 
ועובדים, אימונים אישים ועסקים, הדרכה קבוצתית ואישית, 
הפקה ויישום תוכניות לימוד הדרכה, בידור ומשחקים, פיתוח 
מיומנויות ופיתוח מודעות עצמית באמצעות הרצאות, סמינרים, 
סדנאות, רשת מחשבים עולמית, מופעים, מופעי בידור, דיונים, 
ערבי שיח, הפעלות, ועידות, משחקים ארגוניים, כנסים וימי 

עיון; הנכללים כולם בסוג 41.                                               
                                                                              

י"ח טבת תשע"ג - 28531/12/2012



CAN - AM

Trade Mark No. 241095 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS 
INC.

Address: 726 St. Joseph Street, Valcourt, QC J0E 2L0, 
Canada

Identification No.: 802231

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Land motor vehicles namely, all terrain vehicles, 
side-by-side vehicles, motorcycles, three-wheeled 
vehicles and structural parts therefor; engines for 
land vehicles namely, all terrain vehicle engines, 
motorcycle engines, three-wheeled vehicle engines 
and structural parts therefor; all included in Class 12.

 רכבים ממונעים יבשתיים, בעיקר, רכבי שטח, רכבי 
זה-ליד-זה; אופנועים, רכבים תלת-אופניים וחלקים מבניים 
עבורם; מנועים לרכבים יבשתיים, בעיקר, מנועי רכבי שטח, 
מנועי אופניים, מנועי רכבים תלת-אופניים וחלקים מבניים 

עבורם; הכל כלול בסוג 12.                                                
                                                                                    

                              

Class: 35 סוג: 35

Retail store services for all terrain vehicles, side-by-
side vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles; 
on-line retail store services for all terrain vehicles, 
side-by-side vehicles, motorcycles, three-wheeled 
vehicles; advertising, cooperative advertising of all 
terrain vehicles,  motorcycles,  three-wheeled 
vehicles for others by means of airing television 
advertisements, radio advertisements, placing news 
paper advertisements, circulating brochures, posters, 
banners and providing advertising information in the 
area of all terrain vehicles, motorcycles, three-
wheeled vehicles via the Internet; promoting the sale 
of all terrain vehicles, motorcycles, three-wheeled 
vehicles for others by means of airing television 
advertisements, radio advertisements, placing news 
paper advertisements, circulating brochures, posters, 
banners and providing advertising information in the 
area of all terrain vehicles, motorcycles, three-
wheeled vehicles via the Internet; all included in 
Class 35.

שירותי חנות קימעונית לרכבי שטח, רכבי זה-ליד-זה, אופנועים, 
רכבים תלת-אופניים; שירותי חנות קימעונית מקוונת לרכבי 

שטח, רכבי זה-ליד-זה, אופנועים, רכבים תלת-אופניים; פרסום, 
פרסום משותף של רכבי שטח, אופנועים, רכבים תלת-אופניים 
לאחרים על ידי שידור פרסומות טלויזיה, שידור פרסומות רדיו, 
פרסום פרסומות בעיתון, חלוקת עלונים, פוסטרים, כרוזות 

ואספקת מידע על פרסום בתחום רכבי שטח, אופנועים, ורכבים 
תלת-אופניים דרך האינטרנט; קידום מכירות של רכבי שטח, 
אופנועים, רכבים תלת-אופניים לאחרים על ידי שידור פרסומות 
טלויזיה, שידור פרסומות רדיו, פרסום פרסומות בעיתון, חלוקת 
עלונים, פוסטרים, כרוזות ואספקת מידע על פרסום בתחום 
רכבי שטח, אופנועים, ורכבים תלת-אופניים דרך האינטרנט; 

הכל כלול בסוג 35.
 

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

י"ח טבת תשע"ג - 28631/12/2012



Trade Mark No. 241099 מספר סימן

Application Date 02/10/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word "סוגר" "פינה" separately, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים "סוגר" 
ו"פינה" בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: G.Y. COHEN TRADE AND MARKETING LTD שם: ג.י. כהן סחר ושיווק בע"מ

Address: 45/19 HANACHSHOL ST, RISHON LETZION, 
Israel

כתובת : רח' הנחשול 45/19, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 514225929מספר זיהוי: 514225929

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: HILLA IZHAR. ADV 

Address: 155 B Yigal Alon st, P.O.B. 11595, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: עו"ד הילה יזהר 

כתובת : יגאל אלון 155 ב', ת.ד. 11595, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Food and drink supply services; restaurants; self 
service restaurants; canteens; all included in class 
43.

שירותי הספקת מזון ומשקה; מסעדות; מסעדות לשירות עצמי; 
קנטינות; הנכללים כולם בסוג 43.                                        

        

י"ח טבת תשע"ג - 28731/12/2012



EGRANLI

Trade Mark No. 241100 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1105365 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely 
pharmaceuticals used to stimulate white blood cell 
production.

תכשירים רפואיים המשמשים להגברת הייצור של תאי דם 
לבנים; הנכללים כולם בסוג 5.                                             

          

י"ח טבת תשע"ג - 28831/12/2012



DURGRANIN

Trade Mark No. 241102 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1105368 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely 
pharmaceuticals used to stimulate white blood cell 
production.

תכשירים רפואיים המשמשים להגברת הייצור של תאי דם 
לבנים; הנכללים כולם בסוג 5.                                             

          

י"ח טבת תשע"ג - 28931/12/2012



ALAZMIA

Trade Mark No. 241105 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1105366 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely 
pharmaceuticals used to stimulate white blood cell 
production.

תכשירים רפואיים המשמשים להגברת הייצור של תאי דם 
לבנים; הנכללים כולם בסוג 5.                                             

          

י"ח טבת תשע"ג - 29031/12/2012



LONQUEX

Trade Mark No. 241107 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1105367 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely 
pharmaceuticals used to stimulate white blood cell 
production.

תכשירים רפואיים המשמשים להגברת הייצור של תאי דם 
לבנים; הנכללים כולם בסוג 5.                                             

          

י"ח טבת תשע"ג - 29131/12/2012



LEVABON

Trade Mark No. 241120 מספר סימן

Application Date 05/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Biomin Holding GmbH

Address: Industriestraße 21, Herzogenburg, 3130, Austria

Identification No.: 802237

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד. 6451, תל אביב, 61063, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

preparations, additives to fodder and drinking water 
for veterinary preparations, disinfectants, antiparasitic 
preparations, vitamin preparations, mineral 
preparations, fungicides, bacteriological preparations 
for veterinary use, bacterial poisons, tinctures for 
medical use, animal washes, pesticides, vermin 
destroying preparations, anticryptogamic 
preparations, insecticides, germicides, cultures of 
microorganisms for veterinary use; all goods included 
in Class 5

תכשירים, תוספים למספוא ומי שתייה לתכשירים וטרינרים, 
חומרי חיטוי, תכשירים כנגד טפילים, פרזיטים, תכשירי 
ויטמינים, תכשירי מינרליים, קוטלי פטריות, תכשירים 

בקטריולוגים לשימוש וטרינרי, רעלים חיידקים, תמציות לשימוש 
רפואי, רוחצי בעלי חיים, חומרי הדברה, תכשירים להשמדת 
מזיקים, טפילים, שרצים, תכשירים כנגד קריפטוגם, קוטלי 
חרקים, קוטלי חידקים, תרביות של מיקרואורגניזמים עבור 

שימוש וטרינרי; כל הסחורות נכללות בסוג 5                         
                                                                                    

                    

Class: 31 סוג: 31

animal foodstuff, additives to fodder and drinking 
water (not for medical purposes), mineral feed 
additives, meal for animals, distillery waste for animal 
consumption, yeast for animals, draff, animal 
fattening preparations, stall food for animals, protein 
for animal consumption; all goods included in 
Class31

מזון מן החי, תוספים למספוא ומי שתייה (לא למטרות 
רפואיות), תוספים מינרליים להאכלה, ארוחה לבעלי חיים, 
פסולת מזוקקת לצריכת בעלי חיים, שמרים עבור בעלי חיים, 
פסולת שמרים, תכשירים משמינים לבעלי חיים, דוכן מזון 
לבעלי חיים, חלבון לצריכת בעלי חיים; כל הסחורות נכללות 

בסוג 31
                                                                                     

  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Austria, 06/04/2011, No. AM 1760/2011 AM 1760/2011 אוסטריה, 06/04/2011, מספר

Class: 5 סוג: 5

Class: 31 סוג: 31

י"ח טבת תשע"ג - 29231/12/2012



STATUS

Trade Mark No. 241122 מספר סימן

Application Date 03/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tmura Information Systems LTD שם: תמורה מערכות מידע בע"מ

Address: 19 Ha'haroshet st, Raanana, 43656, Israel כתובת : רח' החרושת 19, רעננה, 43656, ישראל

Identification No.: 511855173מספר זיהוי: 511855173

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Wolf, Adv.

Address: 18 He B'iyar St. Kikar Hamedina, Tel Aviv, 
62093, Israel

שם: עמית וולף, עו"ד

כתובת : רח' הא' באייר 18 ככר המדינה, תל אביב, 62093, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, including computer software to 
track decisions made and assignments in various 
organizations; User manuals for the above computer 
software sold as a unit; all included in class 9.

תוכנות מחשב, לרבות תוכנות מחשב לניהול מעקב אחר 
החלטות המתקבלות והמשימות המוטלות בארגונים שונים; 

מדריכים למשתמש עבור האמור לעיל הנמכרים כיחידה אחת; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       

        

י"ח טבת תשע"ג - 29331/12/2012



וורלד קוואנט
Trade Mark No. 241125 מספר סימן

Application Date 05/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: WorldQuant, LLC

Address: 1700 East Putnam Avenue, Third Floor, Old 
Greenwich, Connecticut 06870, U.S.A.

Identification No.: 800324

Delaware limited liability company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, investment management 
and advisory services; financial research services; all 
included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, שירותי ניהול השקעות וייעוץ; שירותי 
מחקר פיננסי; הנכללים כולם בסוג 36.                                 

                                

י"ח טבת תשע"ג - 29431/12/2012



ENDOBUTTON

Trade Mark No. 241126 מספר סימן

Application Date 05/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Smith & Nephew Inc

Address: 1450 Brooks Road , Memphis, Tennessee 
38116, U.S.A.

Identification No.: 802239

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical fixation devices; orthopaedic fixation 
devices; all included in class 10.

התקני קיבוע כירורגיים; התקני קיבוע אורטופדים; הנכללים 
כולם בסוג 10.                               

י"ח טבת תשע"ג - 29531/12/2012



Trade Mark No. 241127 מספר סימן

Application Date 05/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: NINGBO SKYTEX IMPORT & EXPORT CO., 
LTD.

Address: ROOM 24-8, NO 1018 MINAN ROAD, NO. 1-3, 
BUILDING 1, XINTIADI EAST DISTRICT, JIANGDONG 
DISTRICT  NINGBO CITY, People's Republic of China

Identification No.: 802240

(a Chinese Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; layettes (clothing); shoes; hats; hosiery; 
gloves (clothing); belts (clothing); masquerade 
costumes; waterproof clothing; all included in class 
25.

ביגוד, ביגוד לתינוקות (ביגוד); נעלים; כובעים; לבנים; כפפות 
(ביגוד); חגורות (ביגוד); מסכות ותלבושות; בגדים עמידים 
למים; הנכללים כולם בסוג 25.                                   

י"ח טבת תשע"ג - 29631/12/2012



Trade Mark No. 241128 מספר סימן

Application Date 05/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Brison Marketing Ltd. שם: ברייסון שיווק בע"מ

Address: 14 Hamelacha St., P.O.B. 2518, Raanana, 
Israel

כתובת : רח' המלאכה 14, ת.ד. 2518, רעננה, ישראל

Identification No.: 512864067מספר זיהוי: 512864067

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics for use in pedicure and manicure; all 
included in Class 3.

תכשירים קוסמטיים לשימוש בפדיקור ומניקור; הכל כלול בסוג 
                       .3

י"ח טבת תשע"ג - 29731/12/2012



Trade Mark No. 241131 מספר סימן

Application Date 06/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
45202, U.S.A.

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Washing, bleaching preparations and other 
substances for laundry and household use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; fabric 
softener; hand and dishwashing preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
body, hair, face and skin care preparations; 
dentifrices; perfuming preparations for linen, clothes 
and air; all included in class 3.

תכשירי שטיפה, הלבנה ותכשירים אחרים לשימוש בכביסה 
ולשימוש ביתי; תכשירי צחצוח, מירוק ושפשוף; מרככי בדים; 
חומרים לשטיפת ידיים וכלים; סבונים; פרפומריה, שמנים 

ארומאטיים, קוסמטיקה, קרמים לשיער; תכשירים לגוף, שיער, 
לפנים ולגוף; משחת שיניים, תכשירי בישום ללבנים, בגדים 

ואוויר; הנכללים כולם בסוג 3.                                             
                                                                                    

                                                                

י"ח טבת תשע"ג - 29831/12/2012



אסבאך
Trade Mark No. 241133 מספר סימן

Application Date 06/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ASBACH GmbH

Address: Taunusstraβe 1-3, Rüdesheim am Rhein, 
65385, Germany

Identification No.: 802243

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, chocolate, chocolate 
goods, pralines, pralines filled with spirits or wine, 
confectionery; sweets; candies, all included in class 
30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, שוקו, מוצרים מבוססי שוקולד, פרלינים, 
פרלינים ממולאים עם ספירטים או יין; דברי מתיקה, ממתקים, 
סוכריות; הנכללים כולם בסוג 30.                                   

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers), included in class 
33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה); הנכללים בסוג 33.           
          

י"ח טבת תשע"ג - 29931/12/2012



Trade Mark No. 241140 מספר סימן

Application Date 06/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Balkrishna Industries Ltd.

Address: BKT House, C-15, Trade World, Mumbai, India

Identification No.: 802059

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IP Factor  & Co., 

Address: P.O.B. 2882, Jerusalem, 91028, Israel

שם: איי. פי. פקטור

כתובת : ת.ד. 2882, ירושלים, 91028, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires for OTR vehicles and for off highway 
applications such as farming, agriculture, lawn and 
garden vehicles and construction vehicles including 
but not limited to heavy - duty vehicles specially 
designed for executing civil engineering and 
construction tasks, trucks, tractors, earth movers, 
bulldozers, forklifts, excavators, mowers and 
harvesters.; all included in class 12.

צמיגים לרכבי שטח ועבור יישומים שאינם קשורים לדרכים כגון 
עבודות חווה, חקלאות, רכבי מדשאה וגן ורכבי בניה לרבות 
אבל לא מוגבל לרכבים המתוכננים לעמוד בעומסי עבודה 
כבדים המתוכננים במיוחד לביצוע משימות הנדסה אזרחית 
ובניה, משאיות, טרקטורים, מזיזי אדמה, דחפורים, מלגזות, 

חופרים,  מכסחות ומקצרות; הנכללים כולם בסוג 12.               
                                                                                    

                                            

י"ח טבת תשע"ג - 30031/12/2012



Trade Mark No. 241163 מספר סימן

Application Date 10/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090972 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE

Address: 32 avenue Kléber, F-92700 COLOMBES, 
France

Identification No.: 71371

(Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Sealing joints and sleeves for protecting 
telecommunications cable connections.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 16/03/2011, No. 11/3815548 צרפת, 16/03/2011, מספר 11/3815548

Class: 17 סוג: 17

י"ח טבת תשע"ג - 30131/12/2012



Trade Mark No. 241164 מספר סימן

Application Date 10/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090973 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE

Address: 32 avenue Kléber, F-92700 COLOMBES, 
France

Identification No.: 71371

(Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Connectors for telecommunication cables.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 23/03/2011, No. 11 3 818 159 צרפת, 23/03/2011, מספר 159 818 3 11

Class: 9 סוג: 9

י"ח טבת תשע"ג - 30231/12/2012



Trade Mark No. 241165 מספר סימן

Application Date 10/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090974 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE

Address: 32 avenue Kléber, F-92700 COLOMBES, 
France

Identification No.: 71371

(Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical connectors for telecommunication cables.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 23/03/2011, No. 11 3 818 157 צרפת, 23/03/2011, מספר 157 818 3 11

Class: 9 סוג: 9

י"ח טבת תשע"ג - 30331/12/2012



Trade Mark No. 241166 מספר סימן

Application Date 01/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090994 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SABIC Innovative Plastics IP B.V.

Address: Plasticslaan 1, NL-4612 PX Bergen op Zoom, 
Netherlands

Identification No.: 73667

(Netherlands besloten vennootschap (b.v.))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Interconnecting structural sheet products, namely, 
plastic panels for building and construction.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 14/03/2011, No. 85266190 ארה"ב, 14/03/2011, מספר 85266190

Class: 19 סוג: 19

י"ח טבת תשע"ג - 30431/12/2012



Trade Mark No. 241167 מספר סימן

Application Date 11/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091004 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Clariant AG

Address: Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz, 
Switzerland

Identification No.: 73668

(Suisse Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for industrial and scientific 
purposes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 10/03/2011, No. 617540 שוויץ, 10/03/2011, מספר 617540

Class: 1 סוג: 1

י"ח טבת תשע"ג - 30531/12/2012



Trade Mark No. 241169 מספר סימן

Application Date 11/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091046 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BellaNovus Development Company LLC

Address: 6420 Dutchman Parkway, Louisville KY 40205, 
U.S.A.

Identification No.: 73670

(Kentucky, United States Ltd liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Topical anesthetic sold in an apparatus containing a 
canister that is pressurized for controllably dispensing 
the topical anesthetic and is adapted for attachment 
to a hypodermic syringe and sold by prescription 
only.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 16/02/2011, No. 85243784 ארה"ב, 16/02/2011, מספר 85243784

Class: 5 סוג: 5

י"ח טבת תשע"ג - 30631/12/2012



Trade Mark No. 241171 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091067 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lodestar Anstalt (a Liechtenstein company)

Address: Lova-Center,,PO Box 1150, FL-9490 Vaduz, 
Liechtenstein

Identification No.: 72876

(Liechtenstein Establishment)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; alcoholic wines; spirits and 
liqueurs; alcopops; rum; rum based beverages; 
alcoholic cocktails.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Liechtenstein, 11/10/2010, No. 15818 ליכטנשטיין, 11/10/2010, מספר 15818

Class: 33 סוג: 33

י"ח טבת תשע"ג - 30731/12/2012



Trade Mark No. 241173 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091095 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL

Address: 14 rue Royale, F-75008 PARIS, France

Identification No.: 73673

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products for the hair, namely shampoos, 
gels, mousses, balms, creams, waxes, serums, 
lotions, masks, hair care and styling products in the 
form of aerosols, hair spray, hair dyes and bleaching 
products, products to protect dyed hair, hair waving 
and setting products, essential oils.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 18/03/2011, No. 11/3.815.685 צרפת, 18/03/2011, מספר 11/3.815.685

Class: 3 סוג: 3

י"ח טבת תשע"ג - 30831/12/2012



Trade Mark No. 241174 מספר סימן

Application Date 19/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091101 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land; 
suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft 
devices for vehicles, headrests for seats for vehicles, 
automobiles, shock absorbers for automobiles, 
automobile hoods, automobile bodies, automobile 
chains, automobile chassis, bumpers for 
automobiles, sun shields and visors for automobiles, 
anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms for 
vehicles, signal horns for vehicles, luggage racks for 
vehicles, tires for vehicle wheels, torsion bars for 
vehicles, connecting rods for land vehicles (other 
than parts of engines or motors), transmissions for 
land vehicles, caps for vehicle gas tanks, 
windshields, pick-up trucks, vans, trucks, hoods for 
vehicles, hoods for vehicle engines, bodyworks, 
crankcases for land vehicle components (other than 
for motors and engines), safety belts for vehicle 
seats, anti-skid chains, driving chains for land 
vehicles, transmission chains for land vehicles, 
hydraulic circuits for vehicles, torque converters for 
land vehicles, reduction gears for land vehicles, turn 
signals for vehicles, electric motors for land vehicles, 
electric vehicles, gear clutches for land vehicles, 
children's safety seats for vehicles, gearing for land 
vehicles, hub caps, casings (tires), balance weights 
for vehicle wheels, axles, axle journals, windshield 
wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for 
vehicles, brake segments for vehicles, vehicle 
brakes, bands for wheel hubs, elevating tailgates 
(land vehicle parts), vehicle covers, seat covers for 
vehicles, vehicle wheel rims, motors and engines for 
land vehicles, driving motors for land vehicles, 
vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers, air 
pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski-
racks for cars, propulsion mechanisms for land 
vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches for 
vehicles, shock absorbing springs for vehicles, 
vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle 
wheels, freewheels for land vehicles, safety 
harnesses for vehicle seats, vehicle seats, sports 
cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, 
transmission shafts for land vehicles, transmission 
mechanisms for land vehicles, turbines for land 
vehicles, anti-glare devices for vehicles, cushioning, 
upholstery for vehicles, tires for vehicle wheels, 
windows for vehicles, steering wheels for vehicles; 
land vehicles; cars, cars powered by a combination 
of thermic and electrical energy; cycles, bicycles, 
motorized scooters, motorcycles and tricycles.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

י"ח טבת תשע"ג - 30931/12/2012



 Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, France

Identification No.: 73074

(France Société par actions simplifiée)

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

France, 27/04/2011, No. 11 3 826 463 צרפת, 27/04/2011, מספר 463 826 3 11

Class: 12 סוג: 12

י"ח טבת תשע"ג - 31031/12/2012



Trade Mark No. 241180 מספר סימן

Application Date 10/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091192 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Caviar Empirik Oy

Address: Yrittäjänkatu 24, FI-33710 Tampere, Finland

Identification No.: 73677

(Finland Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Black caviar.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Finland, 10/05/2011, No. T201101469 T201101469 פינלנד, 10/05/2011, מספר

Class: 29 סוג: 29

י"ח טבת תשע"ג - 31131/12/2012



Trade Mark No. 241194 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091379 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hunan Suntown Technology Group 
Corporation

Address: 6F, Wuqiang Science & Technology 
Building,,No. 2,, Changsha, Hunan, People's Republic of 
China

Identification No.: 73687

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Alloys of common metal; foils of metal for wrapping 
and packaging; sheets and plates of metal; aluminum 
ingots; aluminium foil; aluminium strip; aluminium 
sheet.

י"ח טבת תשע"ג - 31231/12/2012



Trade Mark No. 241195 מספר סימן

Application Date 23/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091398 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LABORATOIRE AGUETTANT

Address: 1 rue Alexander Fleming, F-69007 LYON, 
France

Identification No.: 73688

(FRANCE Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations solely for injection in 
relation to malnutrition or the risk of malnutrition, 
gastroenterology and metabolic disorders, in 
particular an organic phosphorous compound other 
than pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of cardiovascular disorders.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 24/02/2011, No. 
009762873

איחוד האירופי לסימני מסחר, 24/02/2011, מספר 
009762873

Class: 5 סוג: 5

י"ח טבת תשע"ג - 31331/12/2012



Trade Mark No. 241199 מספר סימן

Application Date 01/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091441 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Gray, blue. 
as shown in the  mark.

 Owners

Name: AUDIOPROF N.V.

Address: Industriepark - Brechtsebaan 8,bus 1, 
SCHOTEN, Belgium

Identification No.: 73691

(Belgique N.V.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Benelux, 08/04/2011, No. 1223239 בנלוקס, 08/04/2011, מספר 1223239

Class: 9 סוג: 9

י"ח טבת תשע"ג - 31431/12/2012



Trade Mark No. 241203 מספר סימן

Application Date 31/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091498 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: International Dermal Institute, Inc.

Address: 1535 Beachey Place, Carson, CA 90746, 
U.S.A.

Identification No.: 73695

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated skin care preparations; skin 
cleansers; skin toners; skin conditioners; skin 
masques; skin moisturizers; body washes; body 
scrubs; skin scrubs; non-medicated sun care 
preparations and non-medicated lip care 
preparations.

י"ח טבת תשע"ג - 31531/12/2012



Trade Mark No. 241204 מספר סימן

Application Date 07/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091505 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Iroko Pharmaceuticals LLC

Address: The Navy Yard Corporate Center,,One Crescent 
Drive, Philadelphia PA 19112, U.S.A.

Identification No.: 73696

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
and pain associated with inflammation.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 01/09/2011, No. 85413528 ארה"ב, 01/09/2011, מספר 85413528

Class: 5 סוג: 5

י"ח טבת תשע"ג - 31631/12/2012



Trade Mark No. 241209 מספר סימן

Application Date 18/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0861936 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DRH Licensing & Managing AG

Address: Seefeldstrasse 25, CH-8008 Zürich, Switzerland

Identification No.: 73700

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances, slimming preparations, 
nutritional supplements, all for medical purposes; 
vitamin based preparations, preparations made with 
minerals, antioxidants for medical use; plant, herb 
and medicinal plant extracts, all adapted for medical 
purposes; disinfectants, fungicides.

Class: 29 סוג: 29

Nutritional supplements of animal origin and edible 
horticultural products prepared for consumption or 
preserving, especially cooking oils, fish, fruits in 
canned form or dried, vegetables in canned form or 
dried, dried mushrooms.

Class: 30 סוג: 30

Plant-based food supplements, cereal preparations, 
bread, pastries, muesli and mixtures of flakes, bars 
made with plant-based foodstuffs, cereal germs in 
powder form for alimentary purposes, coffee, tea, 
honey, chocolate.

י"ח טבת תשע"ג - 31731/12/2012



Trade Mark No. 241211 מספר סימן

Application Date 26/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0911768 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Michaël Joannes Petrus Henricus de Kok, 
t.h.o.d.n. Japan Holland WEB

Address: J.P. Thijsselaan 5, NL-1431 JH AALSMEER, 
Netherlands

Identification No.: 73702

(NL eenmanszaak)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Natural plants and flowers, horticulture products, as 
well as seeds, cuttings, plant parts and other 
elements for plant reproduction.

י"ח טבת תשע"ג - 31831/12/2012



Trade Mark No. 241212 מספר סימן

Application Date 02/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0920796 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Exploitatiemaatschappij De Berghaaf B.V.

Address: Albert Plesmanstraat 42, NL-3772 MN 
Barneveld, Netherlands

Identification No.: 73703

(The Netherlands Limited Company under the laws of the 
Netherlands)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for the recording and reproduction of 
images.

י"ח טבת תשע"ג - 31931/12/2012



Trade Mark No. 241213 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1000249 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AKCINE BENDROVE "KLAIPEDOS PIENAS"

Address: Silutes pl. 33, LT-91107 Klaipeda, Lithuania

Identification No.: 74479

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Ice cream.

י"ח טבת תשע"ג - 32031/12/2012



Trade Mark No. 241215 מספר סימן

Application Date 21/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1033479 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, beige, 
white, light blue and grey. as shown in the  mark.

 Owners

Name: AKCINE BENDROVE "KLAIPEDOS PIENAS"

Address: Silutes pl. 33, LT-91107 Klaipeda, Lithuania

Identification No.: 74479

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Ice cream.

י"ח טבת תשע"ג - 32131/12/2012



גולן טלקום
Trade Mark No. 241217 מספר סימן

Application Date 06/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GOLAN TELECOM LTD שם: גולן טלקום בע"מ

Address: 12  Yehuda Hamacabi St., Herzelia, 46762, 
Israel

כתובת : יהודה המכבי 12, הרצליה, 46762, ישראל

Identification No.: 514538040מספר זיהוי: 514538040

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication apparatus, 
instruments and equipment; telephones; mobile 
telephones; radio-telephones; fittings for mobile 
telephones; SIM cards; GPS devices; devices 
enabling mobile communications via laptop and 
tablet;  accompanying accessories for telephones 
and mobile telephones, including pouches, headsets, 
hand free speaking devices, chargers, batteries, 
attached panels and laces; smart cards, dial cards, 
magnetic cards; apparatus and instruments for 
recording, transmitting or reproduction of voice, data, 
images, short films and animation; computer software 
and programs; modems; cellular modems; computer 
games; image, animation and music files; optical 
apparatus; parts and components for all the 
aforementioned goods; all included in class 9.

התקנים, מכשירים וציוד לתקשורת וטלקומוניקציה; טלפונים 
וטלפונים ניידים; מכשירי רדיו-טלפון; מתאמים למכשירי טלפון 
ניידים; כרטיסי SIM, מכשירי GPS, מכשירים המאפשרים 
תקשורת ניידת באמצעות מחשב נייד וטבלט; אביזרים נלווים 
לטלפונים וטלפונים ניידים, כולל נרתיקים, אוזניות, דיבוריות, 
מטענים, סוללות, פנלים נצמדים ושרוכים; כרטיסים חכמים, 
כרטיסי חיוג, כרטיסים מגנטיים; התקנים ומכשירים להקלטה, 
שידור, או שחזור של קול, נתונים, תמונות, סרטונים ואנימציה; 
תוכנות ותוכניות מחשב; מודמים; מודמים סלולאריים; משחקי 
מחשב; קבצי תמונה, אנימציה ומוזיקה; התקנים אופטיים; 

חלקים ורכיבים עבור כל הסחורות המנויות לעיל; הנכללים כולם 
בסוג 09.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 38 סוג: 38

Communication and telecommunication services; 
electronic mail services and services of electronic 
mail boxes, including management and allocation of 
electronic mail boxes and provision of access to 
electronic mail boxes, all the above also via cellular 
telephones; services for the reception and 
transmission of files, software, information and 
contents of different kinds via cellular networks and 
global computer networks; services for the reception, 
transmission and storage of voice messages, text 
messages and multimedia messages for users of 
cellular networks; all included in class 38.

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה; שירותי דואר אלקטרוני 
ושירותים של תיבות דואר אלקטרוני, כולל ניהול והקצאת תיבות 

דואר אלקטרוני ואספקת גישה לתיבות דואר אלקטרוני, כל 
הנ"ל גם באמצעות טלפונים סלולאריים; שירותי קבלה והעברה 
של קבצים, תוכנות, מידע ותכנים מסוגים שונים באמצעות 

רשתות סלולאריות ורשתות מחשבים גלובליות; שירותי קבלה, 
העברה ואחסון של הודעות קוליות, הודעות טקסט והודעות 
מולטימדיה עבור משתמשים ברשתות סלולאריות; הנכללים 

כולם בסוג 38.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

י"ח טבת תשע"ג - 32231/12/2012



SLIM AWAY

Trade Mark No. 241218 מספר סימן

Application Date 06/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Telebrands Corporation

Address: Fairfield, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 60963

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Girdles; all included in class 25 מחוכים; הנכללים כולם בסוג 25           

י"ח טבת תשע"ג - 32331/12/2012



Trade Mark No. 241221 מספר סימן

Application Date 06/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ABRO Industries, Inc.

Address: South Bend, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 45925

(Indiana Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fisher Weiler Group

Address: 26 Habarzel Street, Tel-Aviv, 69710, Ramat 
Hachayal, Israel

שם: פישר וילר גרופ

כתובת : רח' הברזל 26, תל אביב, 69710, רמת החי"ל, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints; spray paints; all included in class 2 צבעים; תרסיסי צבע; הנכללים כולם בסוג 2               

י"ח טבת תשע"ג - 32431/12/2012



ST. DALFOUR FRENCH BISTRO

Trade Mark No. 241225 מספר סימן

Application Date 09/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: St. Dalfour International Incorporated

Address: 1105 N. Market Street, Suite 1300, Wilmington, 
DE 19801, U.S.A.

Identification No.: 802245

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Ready to eat prepared salads consisting primarily of 
vegetables, and ready to eat prepared salads 
consisting primarily of vegetables, and diced cooked 
meat; all included  in Class 29. 

סלטים מוכנים לאכילה המורכבים בעיקר מירקות, וסלטים 
מוכנים לאכילה המורכבים בעיקר מירקות ובשר מבושל קצוץ; 
הכל כלול בסוג 29.                                                           

                                                                    

Class: 30 סוג: 30

Ready to eat prepared salads consisting primarily of 
pasta and also containing vegetables, and ready to 
eat prepared salads consisting primarily of pasta, and 
also containing vegetables and tuna; all included  in 
Class 30.

סלטים מוכנים לאכילה המורכבים בעיקר מפסטה וכוללים גם 
ירקות, וסלטים מוכנים לאכילה המורכבים בעיקר מפסטה 

וכוללים גם ירקות וטונה; הכל כלול בסוג 30.                         
                                                                                    

                                                    

י"ח טבת תשע"ג - 32531/12/2012



WORLD SERIES OF INNOVATION

Trade Mark No. 241227 מספר סימן

Application Date 09/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Network for Teaching Entrepreneurship, Inc.

Address: 120 Wall Street, 18th floor, New York City, New 
York, 10005, U.S.A.

Identification No.: 801489

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing a contest in the field of youth 
entrepreneurship; all included in class 35

עריכת תחרויות בתחום היזמות בקרב צעירים ונוער; הכלולים 
כולם בסוג 35.                                   

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 08/04/2011, No. 85/289,831 ארה"ב, 08/04/2011, מספר 85/289,831

Class: 35 סוג: 35

י"ח טבת תשע"ג - 32631/12/2012



CG

Trade Mark No. 241230 מספר סימן

Application Date 09/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: THE CROSBY GROUP, LLC

Address: 2801 Dawson Road, Tulsa, Oklahoma, 74110, 
U.S.A.

Identification No.: 802248

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Full line of wire rope and fitting, load binding and 
securement equipment, namely chains, chain sling 
end fittings, block and tackle for lifting sheaves, 
swivels, hooks, eye bolts and hook latches, all made 
of metal; all included in class 6.

קו מלא של אביזרי קצה כבלי תיל, ציוד קשירת ואבטחת 
העמסה, דהיינו שרשראות, אביזרי קצה מענבי שרשרת, 

מעצורים וציוד הרמת משאות עבור גלגלות הרמה, סביבלים, 
ווים, בריחי עין וסגרי וו, כולם עשויים ממתכת, הנכללים כולם 

בסוג 6.                                                         

י"ח טבת תשע"ג - 32731/12/2012



NEIBARIX

Trade Mark No. 241232 מספר סימן

Application Date 09/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Address: Rue de l'Institut 89, B-1330, Rixensart, Belgium

Identification No.: 54228

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vaccines for human use; all included in class 5. חיסונים לשימוש בני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.         

י"ח טבת תשע"ג - 32831/12/2012



SOUTHWIRE

Trade Mark No. 241233 מספר סימן

Application Date 09/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Southwire Company

Address: One Southwire Drive, Carrollton, Georgia 
30119, U.S.A.

Identification No.: 802246

(a Delaware corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric wire and cable; all included in class 9. חוט וכבל חשמליים; הנכללים כולם בסוג 9.                       

י"ח טבת תשע"ג - 32931/12/2012



SHOEPON

Trade Mark No. 241234 מספר סימן

Application Date 09/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Daniel Freimann & Co., Adv.

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: דניאל פריימן ושות', עו"ד

כתובת : רח' דרויאנוב 5, תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Coupons; all included in Class 16. תלושים; הנכללים כולם בסוג 16.           

Class: 35 סוג: 35

Retail footwear and fashion accessories store 
services; computerized on-line retail store services in 
the field of footwear, apparel, purses, handbags, 
backpacks, jewelry, fashion hair accessories, 
cosmetics and toiletries, accessible via global 
computer network, including electronic media and 
through Web sites; all included in Class 35.

שירותי חנות קמעונאית להנעלה ולאביזרי אופנה; שירותי חנות 
קמעונאית ממוחשבת אונליין בתחום ההנעלה, ההלבשה, 
הארנקים, תיקי יד, תיקי גב, תכשיטים, אביזרים אופנתיים 
לשיער, קוסמטיקה וטואלטיקה, הנגישים באמצעות רשת 

מחשב גלובאלית, הכוללת מדיה אלקטרונית ובאמצעות אתרי 
אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35.                                       

                                                                        

י"ח טבת תשע"ג - 33031/12/2012



BRASH

Trade Mark No. 241235 מספר סימן

Application Date 09/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics and toiletries; all included in Class 3 מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה; הנכללים כולם בסוג 3         

Class: 9 סוג: 9

Fashion sunglasses and cases for sunglasses; all 
included in Class 9

משקפי שמש לאופנה ומארזים למשקפים; הנכללים כולם בסוג 
                               9

Class: 14 סוג: 14

Imitation jewelry, jewelry and watches; all included in 
Class 14

חיקויי תכשיטים, תכשיטים ושעונים; הנכללים כולם בסוג 14     
                  

Class: 18 סוג: 18

Handbags, shoulder bags, tote bags, purses, wallets 
and backpacks; all included in Class 18

תיקי יד, תיקי כתף, תיקי קניות, ארנקי נשים, ארנקי גברים 
ותיקי גב; הנכללים כולם בסוג 18             

Class: 25 סוג: 25

Footwear, clothing and headgear, namely, shoes, 
boots, sandals, slippers, headwear, scarves, hats, 
gloves, belts, socks, hosiery, pantyhose, knee-high 
stockings, and tights; all included in Class 25

הנעלה, הלבשה וכיסויי ראש, דהיינו, נעליים, מגפיים, סנדלים, 
נעלי בית, כיסויי ראש, צעיפים, כובעים, כפפות, חגורות, 

גרביים, הלבשה תחתונה, גרביונים, גרבונים עד גובה-ברך 
וטייטס; הנכללים כולם בסוג 25                

Class: 26 סוג: 26

Hair ornaments, namely, barrettes, scrunchies, bows, 
elastic ribbons, hair clips, hair bands, ponytail 
holders, hair pins, non-electric hair rollers, twisters; 
all included in class 26       

קישוטים לשיער, דהיינו, סיכות ראש, גומיות לשיער, קשתות, 
סרטים אלסטיים, קליפסים לשיער, גומיות לשיער, מחזיקי זנב 

סוס, סיכות לשיער, רולרים לשיער שאינם-חשמליים, 
טוויסטרים; הנכללים כולם בסוג 26

Class: 35 סוג: 35

The bringing together, for the benefit of others, of 
footwear, apparel, purses, handbags, and backpacks, 
(excluding the transport thereof), enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods, such 
services being provided also by retail stores, by 
means of electronic media, for example, through 
Web sites; all included in Class 35

איסוף, לטובתם של אחרים, של דברי הנעלה, הלבשה, תיקי 
נשים, תיקי יד ותיקי גב, (למעט הובלה שלהם), לאפשר 

ללקוחות לבחון בנוחיות ולרכוש את אותם הטובין, כששירותים 
אלו מסופקים גם ע"י חנויות קמעונאיות, ע"י מדיה אלקטרונית, 
לדוגמא, באמצעות אתרי אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35       
                                                                                    

                                                                            

י"ח טבת תשע"ג - 33131/12/2012



 Owners

Name: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

Address: Jayhwak Towers, 700 SW Jackson Street, Ste. 
202, Topeka, Kansas, U.S.A.

Identification No.: 38966

(Kansas Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Daniel Freimann & Co., Adv.

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: דניאל פריימן ושות', עו"ד

כתובת : רח' דרויאנוב 5, תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10, 
ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 33231/12/2012



Trade Mark No. 241236 מספר סימן

Application Date 09/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, apparatus for tissue 
cooling, contouring and cellulite improvement; 
medical devices used to destroy fat cells.

מכשירים רפואיים, דהיינו, התקנים לקירור רקמות, עיצוב 
ושיפור צלוליטיס; מכשירים רפואיים לשימוש בהרס תאי שומן.   

                                                        

Class: 44 סוג: 44

Medical services, namely, procedures and services in 
the nature of tissue cooling, contouring and cellulite 
improvement.

שירותים רפואיים, דהיינו, הליכים ושירותים בתחום קירור 
רקמות, עיצוב ושיפור צלוליטיס.                                           

                                  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 19/04/2011, No. 85298731 ארה"ב, 19/04/2011, מספר 85298731

Class: 10 סוג: 10

Class: 44 סוג: 44

י"ח טבת תשע"ג - 33331/12/2012



 Owners

Name: Zeltiq Aesthetics, Inc.

Address: 4698 Willow Road, Suite 100, Pleasanton, 
California  94588, U.S.A.

Identification No.: 801660

A Delaware corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443, 
ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 33431/12/2012



Smash

Trade Mark No. 241238 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Telbar Pop Ltd. שם: טלבר פופ בע"מ

Address: 18 Hayitzira Street, Ramle, Israel כתובת : רחוב היצירה 10, רמלה, ישראל

Identification No.: 512307646מספר זיהוי: 512307646

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Plom, Adv.

Address: 65 Ygal Alon Toyota Tower, Tel Aviv, 67443, 
Israel

שם: איל פלום, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 65 מגדל טויוטה, תל אביב, 67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches of all kinds; chronometers and part thereof 
and accessories; all 
included in class 14. 

שעונים מכל סוג; כרונומטרים; חלקים שלהם ומתאמיהם; 
נכללים כולם בסוג 14.                                                       

י"ח טבת תשע"ג - 33531/12/2012



Trade Mark No. 241239 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LEXIFONE COMMUNICATION SYSTEMS (2010) 
LTD

שם: לקסיפון מערכות תקשורת (2010) בע"מ

Address: כתובת : פל - ים 7, חיפה, ישראל

Identification No.: 514378751מספר זיהוי: 514378751

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Joseph Stabholz & Co., Advs.

Address: 72 Weizman St., Tel Aviv, 62308, Israel

שם: יוסף שטבהולץ ושות', עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 72, תל אביב, 62308, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for voice translation; all included in class 9. תוכנה לתרגום דיבור; הנכללים כולם בסוג 9.                         
        

י"ח טבת תשע"ג - 33631/12/2012



Trade Mark No. 241245 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ELGAN OFFICE SUPPLIES LTD. שם: אלגן ציוד משרדי בע"מ

Address: P.O.B. 1160, Lod, 71110, Israel כתובת : ת.ד. 1160, לוד, 71110, ישראל

Identification No.: 511175333מספר זיהוי: 511175333

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Matry, Meiri & Co., Adv

Address: Gibor Sport Building, 24 Floor 7 Menachem 
Begin St, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: מטרי, מאירי ושות', עו"ד

כתובת : בית גבור ספורט קומה 24 רחוב מנחם בגין 7, רמת גן, 
52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper; cardboard and goods made out of cardboard 
that are not included in other classes; printed 
products; bookbinding materials; copies; writing 
needs; office needs (except furniture); teaching and 
instructional materials (except apparatus); all 
included in class 16.

נייר קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים בסוגים 
אחרים; דברי דפוס; צרכי כירכת ספרים; צילומים; צרכי כתיבה; 
צרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי לימוד והוראה (למעט 

התקנים); יומני שנה; הנכללים כולם בסוג 16.                       
                                                                                    

                

Class: 18 סוג: 18

Leather and leather imitations, other goods that are 
made of these materials and are not included in other 
dasses; animal skin8, scales, boxes and travel bags; 
umbrellas, sunshades and walking canes, whips, 
harnesses and saddles; all included in class 18. 

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות; 
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; 

הנכללים כולם בסוג 18.                                                     
                                                                                  

י"ח טבת תשע"ג - 33731/12/2012



OUTPACK

Trade Mark No. 241246 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ELGAN OFFICE SUPPLIES LTD. שם: אלגן ציוד משרדי בע"מ

Address: P.O.B. 1160, Lod, 71110, Israel כתובת : ת.ד. 1160, לוד, 71110, ישראל

Identification No.: 511175333מספר זיהוי: 511175333

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moran Meiri ADV.

Address: 

שם: עו"ד מורן מאירי

כתובת : מנחם בגין 7, רמת גן, 52681, בית גיבור ספורט (קומה 
27), ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and leather imitations, other goods that are 
made of these materials and are not included in other 
dasses; animal skin8, scales, boxes and travel bags; 
umbrellas, sunshades and walking canes, whips, 
harnesses and saddles; all included in class 18. 

עור וחיקויי עור וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גדלים, תיבות ותיקי נסיעות; 
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; 

הנכללים כולם בסוג 18.                                                     
                                                                                    

Class: 22 סוג: 22

Ropes; gtrings, nets, tents, sheets, tarpaulin, spread, 
sacks and bags (that are not included in other 
classes), padding and tilling materials (except for 
rubber or plastic); raw fibrous textile materials; all 
included in class 22.

חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, יריעות, טרפולין, מפרשים, 
שקים ותיקים (שאינם כלולים בסוגים אחרים); חומרי ריפוד 
ומילוי (למעט גומי ופלסטיק); חומרי טקסטיל סיביים גולמיים; 
הכלולים כולם בסוג 22.                                                     

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 33831/12/2012



OUTPAK

Trade Mark No. 241247 מספר סימן

Application Date 05/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ELGAN OFFICE SUPPLIES LTD. שם: אלגן ציוד משרדי בע"מ

Address: P.O.B. 1160, Lod, 71110, Israel כתובת : ת.ד. 1160, לוד, 71110, ישראל

Identification No.: 511175333מספר זיהוי: 511175333

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moran Meiri ADV.

Address: 

שם: עו"ד מורן מאירי

כתובת : מנחם בגין 7, רמת גן, 52681, בית גיבור ספורט (קומה 
27), ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and leather imitations, other goods that are 
made of these materials and are not included in other 
dasses; animal skin8, scales, boxes and travel bags; 
umbrellas, sunshades and walking canes, whips, 
harnesses and saddles; all included in class 18.

עור וחיקויי עור וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גדלים, תיבות ותיקי נסיעות; 
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; 

הנכללים כולם בסוג 18.                                                     
                                                                                    

Class: 22 סוג: 22

Ropes; gtrings, nets, tents, sheets, tarpaulin, spread, 
sacks and bags (that are not included in other 
classes), padding and tilling materials (except for 
rubber or plastic); raw fibrous textile materials; all 
included in class 22.

חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, יריעות, טרפולין, מפרשים, 
שקים ותיקים (שאינם כלולים בסוגים אחרים); חומרי ריפוד 
ומילוי (למעט גומי ופלסטיק); חומרי טקסטיל סיביים גולמיים; 
הכלולים כולם בסוג 22.                                                     

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 33931/12/2012



PREMIERMILES

Trade Mark No. 241249 מספר סימן

Application Date 11/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Citigroup Inc.

Address: 399 Park Ave., New York, New York, 10043, 
U.S.A.

Identification No.: 6369

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Customer loyalty programs; advertising; business 
management; business administration; office 
functions; all included in class 35.

תוכניות נאמנות ללקוחות; פרסום; הנהלת עסקים; ניהול 
עסקים; תפקודי משרד; הכל כלול בסוג 35.                           

                                                          

Class: 36 סוג: 36

Providing credit cards, debit card, charge card, and 
stored value electronic purse services; credit card, 
debit card, and electronic payment card services; 
issue of credit cards and other payment products and 
facilities; insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs; all included in class 36.

אספקת כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב, ושירותי ארנק 
אלקטרוניים עם ערך שמור; שירותי כרטיס אשראי, כרטיס 

חיוב, וכרטיס לתשלום אלקטרוני; הנפקת כרטיסי אשראי ומוצרי 
ושירותי תשלום אחרים; ביטוח; עניינים פיננסיים; ענייני כספים; 
ענייני נכסי דלא ניידי; הכל כלול בסוג 36.                               
                                                                                    

            

י"ח טבת תשע"ג - 34031/12/2012



Trade Mark No. 241250 מספר סימן

Application Date 11/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Testing services providing information for diagnosis, 
prognosis and predictive behavior of cancer and 
other diseases; tissue testing services for the 
diagnosis of cancer and other diseases, and 
adjusting treatments; medical laboratory services.

שירותי בדיקה המספקים מידע של אבחון, פרוגנוזה וחיזוי 
התנהגות של סרטן ומחלות אחרות; שירותי בדיקות רקמה 

לצורך אבחון סרטן ומחלות אחרות, והתאמת טיפולים; שירותי 
מעבדה רפואיים.                                                             
                                                                                    

      

י"ח טבת תשע"ג - 34131/12/2012



Trade Mark No. 241251 מספר סימן

Application Date 11/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Testing services providing information for diagnosis, 
prognosis and predictive behavior of cancer and 
other diseases; tissue testing services for the 
diagnosis of cancer and other diseases, and 
adjusting treatments; medical laboratory services.

שירותי בדיקה המספקים מידע של אבחון, פרוגנוזה וחיזוי 
התנהגות של סרטן ומחלות אחרות; שירותי בדיקות רקמה 

לצורך אבחון סרטן ומחלות אחרות, והתאמת טיפולים; שירותי 
מעבדה רפואיים.                                                             
                                                                                    

      

י"ח טבת תשע"ג - 34231/12/2012



Trade Mark No. 241259 מספר סימן

Application Date 02/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HOLY LAND COSMETICS LTD. שם: הולילנד קוסמטיקס בע"מ

Address: Nirim st 4, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' נירים 4, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510994874מספר זיהוי: 510994874

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomi Fridman

Address: Tchernichovsky 16, Kfar Saba, Israel

שם: עו"ד שלומי פרידמן

כתובת : רח' טשרניחובסקי 16, כפר סבא, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; included in class 3. .3 מוצרי קוסמטיקה; הנכללים בסוג

י"ח טבת תשע"ג - 34331/12/2012



Trade Mark No. 241264 מספר סימן

Application Date 11/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: 2 J-A 1476, S.L

Address: José Vicedo, 6 - 3º A, Alicante, 03680, Aspe, 
Spain

Identification No.: 802251

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, Tel Aviv, 67012, 
Israel

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב-יפו, 67012, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical services; hygienic and beauty care for 
human beings.

שירותים רפואיים; טיפולים היגיינים וטיפולי יופי לבני אדם.       
  

י"ח טבת תשע"ג - 34431/12/2012



האריה האמיץ
Trade Mark No. 241269 מספר סימן

Application Date 11/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Asaf regev שם: אסף רגב 

Address: 43 KALISHER ST., PETAH TIKVA, 49572, 
Israel

כתובת : קלישר 43, פתח תקוה, 49572, ישראל

Identification No.: 038718268מספר זיהוי: 038718268

Name: DANIEL YARKONI שם: דניאל ירקוני

Address: 12 SHRAGA REFAELI ST., PETAH TIKVA, 
Israel

כתובת : שרגא רפאלי 12, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 033390014מספר זיהוי: 033390014

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bustanai, Law Offices

Address: The Platinum Tower 21 Haarbaa St., Tel Aviv, 
64739, Israel

שם: בוסתנאי, עורכי-דין

כתובת : הארבעה 21, תל אביב, 64739, מגדל הפלטינום, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter and paper goods – namely books, 
books with pictures, children's books, activity books, 
notebooks, diaries, note cards and tabs, all included 
in class 16

חומר מודפס ומוצרי נייר כלומר ספרים, ספרים עם תמונות, 
ספרי ילדים, חוברות הפעלה, מחברות, יומנים, כרטיסי תזכורת 
וכרטיסיות, הכלולים כולם בסיווג 16.                                   

              

Class: 44 סוג: 44

Services of Psychological and Psychotherapy 
treatment for people and children including a 
Psychotherapy method for treating child anxiety, 
psychological support services and mental health 
promoting services, all included in class 44. 

שירותי טיפול פסיכולוגי ופסיכותרפיה באנשים וילדים ובכלל זה 
שיטה לטיפול פסיכולוגי בחרדות אצל ילדים, שירותי תמיכה 

פסיכולוגית וקידום בריאות הנפש, הכלולים כולם בסיווג 44.     
                                                                                    

                                                

י"ח טבת תשע"ג - 34531/12/2012



Trade Mark No. 241270 מספר סימן

Application Date 11/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Asaf regev שם: אסף רגב 

Address: 43 KALISHER ST., PETAH TIKVA, 49572, 
Israel

כתובת : קלישר 43, פתח תקוה, 49572, ישראל

Identification No.: 038718268מספר זיהוי: 038718268

Name: DANIEL YARKONI שם: דניאל ירקוני

Address: 12 SHRAGA REFAELI ST., PETAH TIKVA, 
Israel

כתובת : שרגא רפאלי 12, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 033390014מספר זיהוי: 033390014

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bustanai, Law Offices

Address: The Platinum Tower 21 Haarbaa St., Tel Aviv, 
64739, Israel

שם: בוסתנאי, עורכי-דין

כתובת : הארבעה 21, תל אביב, 64739, מגדל הפלטינום, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter and paper goods – namely books, 
books with pictures, children's books, activity books, 
notebooks, diaries, note cards and tabs, all included 
in class 16.

חומר מודפס ומוצרי נייר כלומר ספרים, ספרים עם תמונות, 
ספרי ילדים, חוברות הפעלה, מחברות, יומנים, כרטיסי תזכורת 
וכרטיסיות, הכלולים כולם בסיווג 16.                                   

                

Class: 44 סוג: 44

Services of Psychological and Psychotherapy 
treatment for people and children including a 
Psychotherapy method for treating child anxiety, 
psychological support services and mental health 
promoting services, all included in class 44.    

שירותי טיפול פסיכולוגי ופסיכותרפיה באנשים וילדים ובכלל זה 
שיטה לטיפול פסיכולוגי בחרדות אצל ילדים, שירותי תמיכה 

פסיכולוגית וקידום בריאות הנפש, הכלולים כולם בסיווג 44.     
                                                                                    

                                                

י"ח טבת תשע"ג - 34631/12/2012



Trade Mark No. 241271 מספר סימן

Application Date 12/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nanyang Brothers Tobacco Company Limited

Address: 9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New 
Territories, Hong Kong

Identification No.: 802252

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; smokers' articles; matches; all 
included in class 34.

סיגריות; טבק; צרכי מעשנים; גפרורים; הכלולים כולם בסוג 34. 
                                  

י"ח טבת תשע"ג - 34731/12/2012



Trade Mark No. 241272 מספר סימן

Application Date 12/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nanyang Brothers Tobacco Company Limited

Address: 9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New 
Territories, Hong Kong

Identification No.: 802252

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; smokers' articles; matches; all 
included in class 34.

סיגריות; טבק; צרכי מעשנים; גפרורים; הכלולים כולם בסוג 34. 
                                  

י"ח טבת תשע"ג - 34831/12/2012



Trade Mark No. 241274 מספר סימן

Application Date 12/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nanyang Brothers Tobacco Company Limited

Address: 9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New 
Territories, Hong Kong

Identification No.: 802252

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; smokers' articles; matches; all 
included in class 34.

סיגריות; טבק; צרכי מעשנים; גפרורים; הכלולים כולם בסוג 34. 
                                  

י"ח טבת תשע"ג - 34931/12/2012



Trade Mark No. 241275 מספר סימן

Application Date 14/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sony Corporation

Address: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, 
Japan

Identification No.: 73322

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Video cameras, videodisc recorders/players, video 
servers, video editing apparatus, video processors, 
video signal converters, video monitors, video 
projectors, blank videotapes, blank videodiscs, blank 
flash memory cards and telecine equipment, all the 
above goods particularly used in the field of 
broadcasting and cinematographic production; all 
goods included in class 9.

מצלמות וידאו, וידאו דיסק של מקלטים/ נגנים, שרתי וידאו, 
מכשיר עורך וידאו, מעבדי וידאו, ממיר אותות וידאו, וידאו 

מוניטור, מקרני וידאו, וידאו טייפים ריקים, וידאו דיסק ריקים, 
כרטיסים ריקים של זכרון של ההברקה וציוד של טאלאכין , כל 

הטובין לעיל  ישמשו במיוחד בתחום של שידור והפקה 
קולנועית; הנכללים כולם בסוג 9.                                         
                                                                                    

                      

י"ח טבת תשע"ג - 35031/12/2012



Trade Mark No. 241276 מספר סימן

Application Date 14/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Luxeon International Holding Limited

Address: Beaufort House, Road Town, P.O.B. 438, 
Tortola, British Virgin Islands

Identification No.: 802253

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Liquid crystal displays for video games; character 
liquid crystal display devices; electronic projectors; 
front projectors; rear projectors; 3D eye glasses; 3D 
liquid crystal displays; microdisplay projection TV; 
microdisplay projection display; rear projection 
display; optical engine; optical component; home 
cinema projector; Mobile Device projectors; Portable 
projectors; Audio/Video projectors; Pico projectors; 
Pocket projectors; all goods included in class 9.

צגי קריסטל נוזליים למשחקי וידאו; מכשירי מאפיינים לצגי 
קריסטל נוזליים; מקרנים אלקטרוניים; מקרנים קדמיים; מקרנים 

אחוריים; משקפי עיניים תלת ממדיים; צגי קריסטל נוזליים 
תלת-ממדיים; מקרני טלוויזיה עם תצוגת מיקרו; צגי הקרנה עם 
תצוגת מיקרו; צגי הקרנה אחוריים; מנוע אופטי; רכיב אופטי; 
מקרן למערכת קולנוע ביתית; כלי הקרנה ניידים; מקרנים 

ניידים; מקרני אודיו / וידאו; מקרני פיקו; מקרני כיס; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                                                   

                                                                    

י"ח טבת תשע"ג - 35131/12/2012



Trade Mark No. 241277 מספר סימן

Application Date 16/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mamiye Brothers, Inc.

Address: Suite 1000, 112 West 34th St., New York, New 
York, 10120, U.S.A.

Identification No.: 801280

A New Jersey corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Blankets; towels; washcloths; washing mitts; bed and 
bath linens, bed-spreads, table covers; all included in 
class 24

שמיכות; מגבות; מטליות רחצה; כפפות רחצה; מצעים למיטה 
ולאמבט, כיסויי מיטה, כיסויי שולחן; הנכללים כולם בסוג 24     

                

י"ח טבת תשע"ג - 35231/12/2012



LITTLE ME

Trade Mark No. 241278 מספר סימן

Application Date 16/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mamiye Brothers, Inc.

Address: Suite 1000, 112 West 34th St., New York, New 
York, 10120, U.S.A.

Identification No.: 801280

A New Jersey corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Blankets; towels; washcloths; washing mitts; bed and 
bath linens, bed-spreads, table covers; all included in 
class 24

שמיכות; מגבות; מטליות רחצה; כפפות רחצה; מצעים למיטה 
ולאמבט, כיסויי מיטה, כיסויי שולחן; הנכללים כולם בסוג 24     

                

י"ח טבת תשע"ג - 35331/12/2012



DREAMTRIPS

Trade Mark No. 241280 מספר סימן

Application Date 16/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: WorldVentures Holdings, LLC

Address: 5360 Legacy Drive, Building 1, Suite 300, 
Plano, Texas, 75024, U.S.A.

Identification No.: 71046

(Texas Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Wholesale travel club services; included in class 39. שירותי מועדון נסיעות סיטונאים, הנכללים בסוג 39.             

י"ח טבת תשע"ג - 35431/12/2012



NEWLINE

Trade Mark No. 241281 מספר סימן

Application Date 16/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Odyssey Re Holdings Corp.

Address: Stamford, Connecticut, U.S.A.

Identification No.: 53713

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance and reinsurance services, namely, 
insurance and reinsurance agency services; 
insurance and reinsurance brokerage services; 
insurance and reinsurance underwriting in the fields 
of property, casualty, auto, accident, health and 
marine; insurance and reinsurance consultancy; all 
included in class 36

שירותי ביטוח וביטוח משנה, דהיינו, שירותי סוכנות לביטוח 
ולביטוח משנה; שירותי מסחר בביטוח ובביטוח משנה; חיתום 
של ביטוחים וביטוחי משנה בתחומי הקניין, החבויות, כלי 

הרכב, התאונות, הבריאות והספנות; ייעוץ לגבי ביטוח וביטוח 
משנה; הנכללים כולם בסוג 36                                           
                                                                                    

    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 11/05/2011, No. 85/318383 ארה"ב, 11/05/2011, מספר 85/318383

Class: 36 סוג: 36

י"ח טבת תשע"ג - 35531/12/2012



Trade Mark No. 241282 מספר סימן

Application Date 16/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Odyssey Re Holdings Corp.

Address: Stamford, Connecticut, U.S.A.

Identification No.: 53713

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance and reinsurance services, namely, 
insurance and reinsurance agency services; 
insurance and reinsurance brokerage services; 
insurance and reinsurance underwriting in the fields 
of property, casualty, auto, accident, health and 
marine; insurance and reinsurance consultancy; all 
included in class 36

שירותי ביטוח וביטוח משנה, דהיינו, שירותי סוכנות לביטוח 
ולביטוח משנה; שירותי מסחר בביטוח ובביטוח משנה; חיתום 
של ביטוחים וביטוחי משנה בתחומי הקניין, החבויות, כלי 

הרכב, התאונות, הבריאות והספנות; ייעוץ לגבי ביטוח וביטוח 
משנה; הנכללים כולם בסוג 36                                           
                                                                                    

    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 11/05/2011, No. 85/318361 ארה"ב, 11/05/2011, מספר 85/318361

Class: 36 סוג: 36

י"ח טבת תשע"ג - 35631/12/2012



MAKING A LIVING...LIVING!

Trade Mark No. 241284 מספר סימן

Application Date 16/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: WorldVentures Holdings, LLC

Address: 5360 Legacy Drive, Building 1, Suite 300, 
Plano, Texas, 75024, U.S.A.

Identification No.: 71046

(Texas Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Wholesale travel club services; travel agency 
services, namely, providing information and making 
reservations for temporary accommodations, 
transportation, tours, events, cruises, attractions and 
travel by means of telephone, computer and 
electronic communications networks; travel 
information and educational services; all included in 
class 39.

שירותי מועדון נסיעות סיטונאים; שירותי סוכנות נסיעות, דהיינו 
הענקת מידע וביצוע הזמנות עבור אירוח זמני, תחבורה, 

טיולים, אירועים, הפלגות, אטרקציות ונסיעות באמצעים של 
רשתות תקשורות טלפוניות, ממוחשבות ואלקטרוניות; שירותי 
מידע בנוגע לנסיעות ושירותי חינוך; הנכללים כולם בסוג 39.     
                                                                                    

                                                            

י"ח טבת תשע"ג - 35731/12/2012



Trade Mark No. 241285 מספר סימן

Application Date 16/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: WorldVentures Holdings, LLC

Address: 5360 Legacy Drive, Building 1, Suite 300, 
Plano, Texas, 75024, U.S.A.

Identification No.: 71046

(Texas Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Wholesale travel club services; travel agency 
services, namely, providing information and making 
reservations for temporary accommodations, 
transportation, tours, events, cruises, attractions and 
travel by means of telephone, computer and 
electronic communications networks; travel 
information and educational services; all included in 
class 39.

שירותי מועדון נסיעות סיטונאים; שירותי סוכנות נסיעות, דהיינו 
הענקת מידע וביצוע הזמנות עבור אירוח זמני, תחבורה, 

טיולים, אירועים, הפלגות, אטרקציות ונסיעות באמצעים של 
רשתות תקשורות טלפוניות, ממוחשבות ואלקטרוניות; שירותי 
מידע בנוגע לנסיעות ושירותי חינוך; הנכללים כולם בסוג 39.     
                                                                                    

                                                            

י"ח טבת תשע"ג - 35831/12/2012



MISS CANDY

Trade Mark No. 241303 מספר סימן

Application Date 19/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: L'OREAL

Address: 14, rue Royale, F-75008 PARIS, France

Identification No.: 73493

(France Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfume, eau de toilette; gels, salts for the bath and 
the shower not for medical purpose; toilet soaps, 
body deodorants; cosmetics namely creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face, the body and 
the hands; sun care preparations  (cosmetic 
products); make-up preparations; shampoos; gels, 
sprays, mousses and balms for the hair styling and 
hair care; hair lacquers; hair colouring and hair 
decolorant preparations; permanent waving and 
curling preparations; essential oils for personal use; 
all goods included in class 3.

בושם, או דה טואלט; ג'ל, מלחים לאמבט ולמקלחת שאינם 
לשימוש רפואי; סבוני טואלט, דאודורנטים לגוף; מוצרי 

קוסמטיקה שהם משחות, תחליבים, תרחיצים, ג'ל ואבקות 
לפנים, לגוף ולידיים; תכשירים להגנה מהשמש (תכשירים 
קוסמטיים); תכשירים לאיפור; שמפו; ג'ל, תרסיסים, מוס 
ותכשירים מרגיעים לעיצוב ולטיפוח השיער; לכות לשיער; 

תכשירי צביעה לשיער ותכשירים מסירי צבע; תכשירים לתלתול 
ולסלסול קבוע; תמצית שמנים לשימוש אישי; הנכללים כולם 

בסוג 3.                                                                           
                                                                                    
                                                                              

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 27/07/2011, No. 11/3 849 088 צרפת, 27/07/2011, מספר 088 849 11/3

Class: 3 סוג: 3

י"ח טבת תשע"ג - 35931/12/2012



Trade Mark No. 241305 מספר סימן

Application Date 23/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHAHAR YUYVAL SACHAR FL (2009) LTD שם: שחר יובל סחר פל (2009) בע"מ

Address: 6 Hayezira, Rehovot, Israel כתובת : היצירה 6, רחובות, ישראל

Identification No.: 514277490מספר זיהוי: 514277490

שחר יובל סחר פל (2009) בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Heskia-Hacmun, Advs.

Address: 6 Kaufman St., Gaon House, Tel Aviv, 68012, 
Israel

שם: חזקיה-חכמון, עו"ד

כתובת : רח' קויפמן 6, בית גאון, תל אביב, 68012, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metalic goods related to air conditioning; common 
metals goods related to air conditioning; all included 
in class 6

מוצרי ברזל הקשורים למיזוג אויר; סחורות ממתכת פשוטה 
הקשורים למיזוג אויר ; הנכללים כולם בסוג 6                         

                      

Class: 8 סוג: 8

Hand tools and implements (hand operated) related 
to air conditioning; all included in class 8

כלי עבודה ומכשירי עבודה ידניים הקשורים למיזוג אויר ; 
הנכללים כולם בסוג 8                                             

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating, cooling, drying and ventilating; 
all included in class 11

התקנים לחימום, לקירור, לייבוש ולאוורור ; הנכללים כולם בסוג 
                                       11

י"ח טבת תשע"ג - 36031/12/2012



HEALON GV

Trade Mark No. 241306 מספר סימן

Application Date 23/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: AMO UPPSALA AB

Address: Uppsala, Sweden

Identification No.: 62208

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations; namely hyaluronic acid 
sodium salt.

תכשירי רוקחות ; דהיינו מלח סודיום של חומצה היאלורונית.     
                

י"ח טבת תשע"ג - 36131/12/2012



HEALON5

Trade Mark No. 241307 מספר סימן

Application Date 23/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: AMO UPPSALA AB

Address: Uppsala, Sweden

Identification No.: 62208

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations; namely hyaluronic acid 
sodium salt.

תכשירי רוקחות ; דהיינו מלח סודיום של חומצה היאלורונית.     
                

י"ח טבת תשע"ג - 36231/12/2012



Trade Mark No. 241308 מספר סימן

Application Date 23/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Films, video games, video tapes, DVDs, VCDs, CDs, 
CD-ROMs, mini discs and other magnetic data 
carriers and recording discs; All goods included in 
class 9.

סרטים, משחקי וידאו, קלטות וידאו, תקליטורי די.וי.די.,וי,סי,די., 
סי די רום. סי.די., מיני דיסקים ונושאי נתונים מגנטיים ולדיסקים 

להקלטה; הנכללים כולם בסוג 9.    

Class: 16 סוג: 16

Print material including books, comic books, 
magazines, postcards, stationery; All goods included 
in class 16.

חומר מודפס כולל ספרים, ספרים קומיים, מגזינים, גלויות, 
מכשירי כתיבה; הנכללים כולם בסוג 16.                               

            

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; All goods included in 
class 25.

בגדים, הנעלה, כיסוי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.                
                

Class: 28 סוג: 28

Games, toys, dolls, playthings; All goods included in 
class28.

משחקים, צעצועים, בובות, צעצועים; הנכללים כולם בסוג 28.   
               

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee, flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry, sugar and chocolate 
confectionery, ice creams, water ices, frozen 
confectionery, honey, treacle, yeast, baking powder, 
salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, 
ice; All goods included in class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סאגו, קפה מלאכותי, 
קמח ומוצרים עשויים מדגנים, לחם, מאפה, ממתקים מסוכר 
ושוקולד, גלידות, מי קרח, ממתקים קפואים, דבש, דבשה, 
שמרים, אבקת אפייה, מלח, חרדל, חומץ, רטבים (תוספות), 
תבלינים, קרח; הנכללים כולם בסוג 30.                               
                                                                                    

                                                                

Class: 41 סוג: 41

Education, sporting and cultural activities, 
entertainment including film and television 
entertainment and programmes and the production 
thereof; All services included in class 41.

השכלה, פעילויות תרבות וספורט, בידור הכולל סרטים 
וטלוויזיה, בידור ותוכניות והפקתם; הנכללים כולם בסוג 41.     
                                                                                    

                                                                    

י"ח טבת תשע"ג - 36331/12/2012



 Owners

Name: UNILEVER PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside CH62 4ZD, 
United Kingdom

Identification No.: 71692

(Public Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 36431/12/2012



Trade Mark No. 241309 מספר סימן

Application Date 23/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: KURARAY CO., LTD.

Address: 1621, Sakazu, Kurashiki City. Okayama 
Prefecture, Japan

Identification No.: 64084

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed 
artificial resins,
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry;
ethylene vinyl alcohol copolymer resin; all included in 
class 1.

כימיקלים לשימוש בתעשייה, מדע וצילום, כמו גם בחקלאות, 
גננות ויערנות; שרפים מלאכותיים שאינם מעובדים, פלסטיק 

שאינו מעובד; דשנים; הרכבי כיבוי אש; תכשירי חיסום 
והלחמה; חומרים כימיקלים לשמירת דברי מזון; חומרי שיזוף; 
דבקים לשימוש בתעשייה; שרף ויניל אתילן קופולימר אלכוהולי; 
הנכללים כולם בסוג 1.                                                       
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; adhesives 
for stationery or household purposes; plastic 
materials for wrapping and packaging, not included in 
other classes; all included in class 16.

נייר, קרטון וסחורות העשויות מהחומרים הללו, שאינן נכללות 
בסוגים אחרים; דבקים לכלי כתיבה או למטרות ביתיות; חומרים 

מפלסטיק לעטיפה ואריזה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; 
תבניות מדפסות; בלוקי כתיבה; הנכללים כולם בסוג 16.         

                                            

Class: 17 סוג: 17

Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for  use in 
manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; flexible pipes, not of metal; Semi-
processed synthetic resins and semi processed 
plastics, especially composed of ethylene vinyl 
alcohol copolymer all included in class 17.

גומי, גוטה פרקה, גומי, אזבסט, נציץ וסחורות העשויות 
מחומרים אלו שאינן נכללו בסוגים אחרים; פלסטיק בצורה 
מעוצבת לשימוש בתעשייה; אריזה, חומרי אטימה ובידוד; 
צינורות גמישים, שאינם ממתכת; שרפים סינטטיים חצי 

מעובדים ופלסטיק חצי מעובד, במיוחד המורכבים מקופולימר 
אתילן ויניל אלכוהולי; הנכללים כולם בסוג 17.                       
                                                                                    

                                                              

י"ח טבת תשע"ג - 36531/12/2012



QCHAT

Trade Mark No. 241310 מספר סימן

Application Date 23/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: QUALCOMM Incorporated

Address: 5775 Morehouse Drive, San Diego, California, 
92121-1714, U.S.A.

Identification No.: 800572

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for enabling voice-over-Internet-
protocol communications; all included in Class 9.

תוכנת מחשב לאפשור תקשורת פרוטוקול העברת קול בצורה 
דיגיטלית באינטרנט; הכל כלול בסוג 9.                               

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 20/04/2011, No. 85/300210 ארה"ב, 20/04/2011, מספר 85/300210

Class: 9 סוג: 9

י"ח טבת תשע"ג - 36631/12/2012



iSHIFT

Trade Mark No. 241311 מספר סימן

Application Date 23/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED

Address: Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 
2PG, United Kingdom

Identification No.: 800394

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers’ articles;  all included in class 34.

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים ; צרכי מעשנים; ; 
הכל כלול בסוג 34.                                                           

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Turkey, 22/04/2011, No. 2011/33743 טורקיה, 22/04/2011, מספר 2011/33743

Class: 34 סוג: 34

י"ח טבת תשע"ג - 36731/12/2012



Trade Mark No. 241312 מספר סימן

Application Date 23/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Calculating disks; data processing apparatus; 
computer memories; recorded computer programs; 
magnetic identity cards; bar code readers; computer 
peripheral apparatus; recorded computer softwares; 
laptop computers; couplers (data processing 
equipment); magnetic encoded cards; magnetic data 
media; portable telephones; processors (central 
processing units); smart cards; notebook computers; 
mechanisms for coin-operated apparatus; time 
recording apparatus; time clocks (time recording 
devices); phototelegraphy apparatus; teletypewriters; 
facsimile machines; apparatus and instruments for 
measuring; electronic bulletin boards; aerials; 
electricity branch boxes; telephone receivers; 
transmitting sets (telecommunication); 
intercommunication apparatus; radiotelephony sets; 
masts for wireless aerials; modems; video 
telephones; carrier wave device; optical 
communication device; stored program controlled 
telephone switching system; electronic monitoring 
apparatus; slide projectors; instrument element and 
instrument dedicated material; optical data media; 
electrical cables; telephone wires; electric coil; 
lightning arresters; electrolysers; fire engines; electric 
arc cutting apparatus; radiological apparatus for 
industrial purposes; protective helmet; bells; 
spectacles (optics); galvanic cells; slides 
(photography); electric door closers; all included in 
class 9.

דיסקי חישוב; התקני עיבוד נתונים; התקני זיכרון מחשב; 
תוכניות מחשב מוקלטות; כרטיסי זיהוי מגנטיים; התקני קריאת 
ברקוד; התקני ציוד מחשב היקפי; תוכנות מחשב מוקלטות; 
מחשבים נשאים; מצמדים (ציוד עיבוד נתונים); כרטיסים 

מקודדים מגנטיים; מצע נתונים מגנטי; מכשירי טלפון ניידים; 
מעבדים (יחידות עיבוד מרכזי); כרטיסים חכמים; מחשבי יומן; 
מנגנונים עבור התקנים מופעלי מטבע; התקני הקלטת זמן; 

שעוני זמן (מתקני הקלטת זמן); התקני צילום; מכונות הדפסה 
מרחוק; מכשירי פקסימיליה; התקנים ומכשירים עבור מדידה; 
לוחות מודעות אלקטרוניים; אנטנות; קופסאות סעף חשמל; 
התקני קליטת טלפון; ערכות העברה (טלקומוניקציה); התקני 
תווך תקשורת; מערכות רדיו-טלפוניות; תרנים עבור אנטנות 
אלחוטיות; מודמים; מכשירי וידאו-טלפון; מתקן גל נשא; מתקן 

תקשורת אופטי; מערכת מיתוג טלפון מבוקרת תוכנות 
מאוחסנות; התקני השגחה אלקטרוניים; מקרני שקופית; יחידת 

מכשיר וחומר מוקדש מכשיר; מצע נתונים אופטי; כבלים 
חשמליים; תיילי טלפון; סליל חשמלי; לוכדי תאורה; התקני 
אלקטרוליזה; מנועי שריפה; התקני חיתוך קשת חשמלית; 

התקנים רדיולוגיים למטרות תעשייה; קסדות הגנה; פעמונים; 
משקפיים (אופטיות); תאים גלווניים; שקופיות (צילום); התקני 
סגירת דלת חשמלית; הנכללים כולם בסוג 9.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

י"ח טבת תשע"ג - 36831/12/2012



 Owners

Name: CHINA TELECOMMUNICATIONS 
CORPORATION

Address: 31 Jinrong Street, Xicheng District, Beijing, 
100033, People's Republic of China

Identification No.: 802259

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Class: 38 סוג: 38

Radio broadcasting; television broadcasting; video 
conference services; news agencies; providing user 
access to a global computer network (service 
providers); cable television; sending of telegrams; 
message sending; transmission of telegrams; 
telegraph services; communications by telegrams; 
telephone services; communications by telephone; 
telex services; communication agency services; 
cellular telephone communication; communications 
by computer terminals; computer-aided transmission 
of messages and images; electronic bulletin board 
services (telecommunications services); providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; electronic mail; facsimile 
transmission; information about telecommunication; 
telecommunications routing and junction services; 
paging services (radio, telephone other means of 
electronic communication); rental of information 
transmission apparatus; communication by fiber optic 
networks; rental of facsimile apparatus; rental of 
modems; rental of communication equipment; rental 
of telephones; satellite transmission; all included in 
class 38.

שידורי רדיו; שידורי טלוויזיה; שירותי שיחות ועידה באמצעות 
וידאו; סוכנויות חדשות; הענקת גישת משתמש לרשת מחשב 

גלובלית (הענקת שירות); טלוויזיה בכבלים; משלוח של 
טלגראמות; משלוח של מסרים; העברה של טלגראמות; שירותי 

טלגרף; תקשורות באמצעות טלגראמות; שירותי טלפון; 
תקשורות באמצעות טלפון; שירותי טלקס; שירותי סוכנות 

תקשורת; תקשורת טלפון סלולארי; תקשורות באמצעות תחנות 
מחשב; העברה נעזרת מחשב של מסרים ודמויות; שירותי לוח 
מודעות אלקטרוני (שירותי טלקומיוניקציות); הענקת חיבורי 

טלקמיוניקציות לרשת מחשב גלובלית; דואר אלקטרוני; העברת 
פקסימיליה; מידע בנוגע לטלקומיוניקציה, שירותי ניתוב וסיעוף 
של טלקמיוניקציות, שירותי כריזה (רדיו, טלוויזיה ואמצעים 

אחרים של תקשורת אלקטרונית); השכרה של התקני העברת 
מידע; תקשורת באמצעות רשתות סיב אופטי; השכרה של 
התקני פקסימיליה; השכרה של מודמים; השכרה של ציוד 
טלקמיוניקציה; השכרה של מכשירי טלפון; העברה לווינית; 

הנכללים כולם בסוג 38.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

י"ח טבת תשע"ג - 36931/12/2012



TOPPS

Trade Mark No. 241313 מספר סימן

Application Date 23/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Topps Company, Inc.

Address: 1 Whitehall Street, New York, New York, 10004-
2109, U.S.A.

Identification No.: 67929

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Trading cards and stickers קלפים ומדבקות להחלפה             

Class: 28 סוג: 28

Toys and games   צעצועים ומשחקים

י"ח טבת תשע"ג - 37031/12/2012



TOMS

Trade Mark No. 241318 מספר סימן

Application Date 23/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mycoskie, LLC

Address: Stage C 3025 Olympic Boulevard, Santa 
Monica, CA 90404, U.S.A.

Identification No.: 802261

California Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses and 
ophthalmic frames and cases therefore; all included 
in Class 9.

כיסויי עיניים, בעיקר, משקפי שמש, משקפי ראיה ומסגרות 
אופתלמיות ונרתיקים  עבורם הכל כלול בסוג 9.                     

      

Class: 25 סוג: 25

 Footwear for men, women and children, canvas 
shoes, shoes, sandals, boots, Jeans, shorts, sweat 
pants,  Shirts, t-shirts, sweat shirts, polo shirts, 
jackets, hoods, jerseys, tops, Onesies, Hats, Caps; 
all included in Class 25.           

הנעלה לגברים, נשים וילדים, נעלי בד, נעלים, סנדלים, מגפיים, 
ג'יינס, מכנסיים קצרים, מכנסי ספורט, חולצות, טישירטים, 
סווצ'רים, חולצות פולו, מעילים, ברדסים, ג'רסיים, חולצות, 

בגדי-גוף לתינוקות,  כובעים וכובעי מצחייה; הכל כלול בסוג 25.

י"ח טבת תשע"ג - 37131/12/2012



BAREFOOT

Trade Mark No. 241319 מספר סימן

Application Date 23/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: E. & J. Gallo Winery

Address: Modesto, California, U.S.A.

Identification No.: 12671

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירות); הנכללים כולם בסוג 33.   
              

י"ח טבת תשע"ג - 37231/12/2012



Trade Mark No. 241320 מספר סימן

Application Date 23/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: E. & J. Gallo Winery

Address: Modesto, California, U.S.A.

Identification No.: 12671

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירות); הנכללים כולם בסוג 33.   
              

י"ח טבת תשע"ג - 37331/12/2012



GALLO FAMILY VINEYARDS

Trade Mark No. 241322 מספר סימן

Application Date 23/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: E. & J. Gallo Winery

Address: Modesto, California, U.S.A.

Identification No.: 12671

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירות); הנכללים כולם בסוג 33.   
              

י"ח טבת תשע"ג - 37431/12/2012



THE NAKED GRAPE

Trade Mark No. 241323 מספר סימן

Application Date 23/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: E. & J. Gallo Winery

Address: Modesto, California, U.S.A.

Identification No.: 12671

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירות); הנכללים כולם בסוג 33.   
              

י"ח טבת תשע"ג - 37531/12/2012



Trade Mark No. 241392 מספר סימן

Application Date 07/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092400 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Xerox Corporation

Address: 45 Glover Ave.,,P.O. Box 4505,5059E, Norwalk, 
CT 06856, U.S.A.

Identification No.: 73758

(New York, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Electronic transmission of visual images, data and 
documents by telecommunications networks, 
wireless communication networks, the Internet, 
information services networks and data networks.

י"ח טבת תשע"ג - 37631/12/2012



Trade Mark No. 241395 מספר סימן

Application Date 13/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0313942 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Arnold André GmbH & Co. KG

Address: Moltkestrasse 10-18, 32257 Bünde, Germany

Identification No.: 73760

(Germany limited partnership with a limited liability 
company as general partner)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigars, cigarillos, smoking tobacco.

י"ח טבת תשע"ג - 37731/12/2012



Trade Mark No. 241406 מספר סימן

Application Date 20/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0933707 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Compressed air and/or motor driven tools and 
machines for agriculture, horticulture, forestry and 
construction, in particular, nail drivers, screw drivers, 
chisel hammers, finishing sanders, drilling machines, 
sheet metal nibblers, drilling bits, dry-grinding, wet-
grinding, plate-sanding, belt-grinding, right-angle 
machines and finishing sanders; circular saws, 
chainsaws (petrol-driven and electric); current 
generators; blow guns, spray guns and spray guns 
for paint; bench drill press; electric chain sharpening 
apparatus; hydraulic jacks; lawn-mowing machines, 
electric and motor-driven hedge and grass cutters; 
motor pumps; motor-operated installations for 
opening and closing doors; gate drives; high-
pressure cleaning apparatus and cleaning brushes 
therefor; sharpening wheels, grindstones and 
grinding belts for trueing machines; parts of the 
aforesaid goods; vacuum cleaners; fountain pumps; 
electric motors for grilling apparatus; autogenous 
gas-operated hard soldering and welding apparatus; 
compressors; electric and motor-driven hedge and 
garden shears; electric chainsaws; horticultural 
machines for use in grass cultivation; horticultural 
machines for the treatment of lawns; parts for all the 
aforementioned goods (included in this class).

Class: 8 סוג: 8

Hand tools and implements (hand-operated) for 
agriculture, horticulture, forestry and construction, 
foot-operated pumps, parts for all the aforementioned 
goods (included in this class); hand tools (hand-
operated).

Class: 9 סוג: 9

Electric installations for opening and closing doors; 
electrically controlled installations for opening and 
closing doors; electric welding apparatus, electric 
soldering apparatus; clamps being electrical 
connections; battery chargers; electric cables, electric 
transformers; electric apparatus for destroying 
insects; radio control apparatus; protective clothing, 
namely goggles, welding goggles, protective gloves, 
helmets and clothing for protection against accidents, 
protective respiratory masks, protective masks for 
sand blasting, welding shields; tyre inflation pressure 
gauges.

Class: 10 סוג: 10

Hearing protectors.

י"ח טבת תשע"ג - 37831/12/2012



 Owners

Name: Hornbach-Baumarkt-Aktiengesellschaft

Address: Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim, Germany

Identification No.: 73765

(Germany AG)

י"ח טבת תשע"ג - 37931/12/2012



Trade Mark No. 241413 מספר סימן

Application Date 09/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1037475 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: C.G.I. International Limited

Address: International House,Millfield Lane, Haydock, 
Merseyside WA11 9GA, United Kingdom

Identification No.: 73773

(England and Wales (UK) Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Glazing materials having fire resistant properties.

י"ח טבת תשע"ג - 38031/12/2012



Trade Mark No. 241414 מספר סימן

Application Date 17/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1042657 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHIVAS HOLDINGS (IP) Limited

Address: 111-113 Renfrew Road,, Paisley, Renfrewshire 
PA3 4DY, United Kingdom

Identification No.: 73774

(UK Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine, spirits and liqueurs.

י"ח טבת תשע"ג - 38131/12/2012



Trade Mark No. 241416 מספר סימן

Application Date 20/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057081 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hornbach-Baumarkt-Aktiengesellschaft

Address: Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim, Germany

Identification No.: 73765

(Germany AG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); non-metallic 
transportable buildings.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; goods (included in 
this class) of wood.

Class: 27 סוג: 27

Floor coverings made of wood.

Class: 35 סוג: 35

Retail services with regards to goods of a DIY-store, 
namely goods of the classes 19, 20 and 27.

י"ח טבת תשע"ג - 38231/12/2012



Trade Mark No. 241425 מספר סימן

Application Date 30/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076613 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; natural and artificial manure; humus, 
compost, earth for growing; culture substrates and 
earth for plants.

Class: 4 סוג: 4

Barbecue charcoal, barbecue lighters, lignite 
briquettes, firewood.

Class: 6 סוג: 6

Wire mesh, fence posts (of metal), tension wires, 
trellises (of metal) for climbing plants, stakes for 
plants and trees (of metal); wire nets for mosquitos, 
partly made of plastic; wall-mounted hose holders (of 
metal); hose guides, hose fittings (of metal); 
prefabricated cold frames (metal structures); 
prefabricated greenhouses (metal structures); flower 
box holders and trellises (of metal).

Class: 7 סוג: 7

Motorised machines and implements for agricultural, 
horticultural and forestry purposes; garden pumps; 
fountain pumps; submersible pumps.

Class: 8 סוג: 8

Hand tools and implements (hand operated) for 
agricultural, horticultural and forestry purposes; 
garden rollers (hand-operated); shears and knives for 
garden use; manually operated snow removers.

Class: 9 סוג: 9

Measuring and regulating apparatus and instruments, 
namely, thermostats for greenhouses, thermometers, 
hygrometers, anemometers, brightness meters, pH-
value testers.

Class: 11 סוג: 11

Heating and ventilating installations for greenhouses; 
solar collectors; garden lights and plant lights; 
prefabricated fountains of artificial stone; indoor 
fountains of ceramic, fountain fittings; garden pond 
basins of plastic; garden showers; automatic cold 
frame ventilators.

י"ח טבת תשע"ג - 38331/12/2012



Class: 12 סוג: 12

Trolleys for hose, gritters (all being vehicles 
consisting of metal and plastic); garden carts (of 
metal or plastic).

Class: 16 סוג: 16

Household glues.

Class: 17 סוג: 17

Plastic films (other than for packaging), garden films, 
pond films; protective sleeves of plastic for covering 
garden furniture; plastic sheeting for polytunnels; 
watering hoses; floral foam of plastic.

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); semi-worked wood, 
namely, prefabricated wooden fences, palisade 
timber, prefabricated pergolas, tree posts, wooden 
grates, wood for horticultural purposes, fence posts, 
trellises for climbing plants, stakes for plants and 
trees; prefabricated coverings of wood and/or plastic 
for cold frames; prefabricated building materials, not 
of metal for tool sheds, carports and greenhouses, 
indoor greenhouses, cold frames (not of metal); 
compost silos, not of metal; bordering elements and 
lawn edgings of plastic.

Class: 20 סוג: 20

Handles of wood for garden implements; garden and 
balcony furniture; camping furniture; home-assembly 
furniture; tables and benches without backrests, with 
retractable bases; chair cushions; wall-mounted hose 
reels (not of metal), winding spools, not of metal, 
non-mechanical, for flexible hoses, hose clips, 
hangers and covers, not of metal; rain water barrels, 
not of metal; plastic tubs for garden ponds; flower 
boxes and pots (not of metal); flower box saucers 
(not of metal); decorative flower pots (not of metal); 
pricking out pots (not of metal).

Class: 21 סוג: 21

Garden sprayers of metal or plastic, lawn sprinklers 
of metal or plastic; watering cans, buckets, earth 
sifters (all of metal); brooms; watering and sprinkling 
devices, mainly, consisting of lawn sprinklers (metal) 
and nozzles for sprinkler hose; gardening gloves; 
water plant baskets and picking baskets (of plastic).

Class: 24 סוג: 24

Covers of plastic for garden furniture.

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains and other propagation material; seeds, natural 
plants, including fruit trees, and flowers; straw mulch; 
foodstuffs for animals.

Class: 35 סוג: 35

י"ח טבת תשע"ג - 38431/12/2012



Wholesale and retail services provided by DIY stores 
and garden centres, in relation to chemicals used in 
agriculture, horticulture and forestry, natural and 
artificial fertilisers, humus, compost, earth for 
growing, culture substrates and earth for plants, 
barbecue charcoal, barbecue lighters, lignite 
briquettes, firewood, wire mesh, fence posts (of 
metal), tension wires, trellises (of metal) for climbing 
plants, stakes for plants and trees (of metal), 
mosquito netting (of metal and/or plastic), wall-
mounted hose reels (of metal), hose guides, hose 
fittings (of metal), prefabricated cold frames (metal 
structures), prefabricated greenhouses (metal 
structures), flower box holders and trellises (of 
metal), motorised machines and implements for 
agricultural, horticultural and forestry purposes, 
garden pumps, fountain pumps, pond pumps, hand 
tools and implements (hand operated) for 
agricultural, horticultural and forestry purposes, 
garden rollers (hand-operated), shears and blades for 
garden requisites, hand-operated snow removers, 
measuring and regulating apparatus and instruments, 
namely thermostats for greenhouses, automatic cold 
frame ventilators, thermometers, hygrometers, 
anenometers, brightness meters, pH-value testers, 
heating and ventilating installations for greenhouses, 
solar collectors, garden lights and plant lights, 
prefabricated fountains of artificial stone, indoor 
fountains of ceramic, fountain fittings, garden pond 
basins of plastic, garden showers, hose trolleys, 
gritters (all being vehicles consisting of metal and 
plastic), garden carts (of metal or plastic), adhesives 
for household purposes, plastic films (other than for 
packaging), garden films, pond films, protective 
sleeves of plastic for covering garden furniture, 
polytunnels (of plastic), garden hoses, floral foam of 
plastic, building materials (non-metallic), semi-
worked wood, namely prefabricated wooden fences, 
palisade timber, prefabricated pergolas, tree posts, 
wooden grates, wood for horticultural purposes, 
fence posts, trellises for climbing plants, stakes for 
plants and trees, compost silos, prefabricated 
coverings of wood and/or plastic for cold frames, 
prefabricated components (not of metal) for tool 
sheds, carports and greenhouses, flower boxes and 
pots (not of metal), flower box saucers (not of metal), 
decorative flower pots (not of metal), pricking out 
pots (not of metal), indoor greenhouses, cold frames 
(not of metal), rain butts (not of metal), plastic tubs 
for garden ponds, handles of wood for garden 
implements, water plant baskets and picking baskets 
(of plastic), garden and balcony furniture, camping 
furniture, home-assembly furniture, tables and 
benches without backrests, with retractable bases, 
stuffing, chair pads, wall-mounted hose reels (not of 
metal), hose guides, hose fittings (not of metal), 
bordering elements and lawn edgings of plastic, 
garden sprayers of metal or plastic, lawn sprinklers of 
metal or plastic, watering cans, buckets, earth sifters 
(all of metal), brooms, watering and sprinkling 
installations, mainly consisting of lawn sprinklers 
(metal) and plastic hoses, gardening gloves, 
agricultural, horticultural and forestry products, 
namely grains and other propagation material, seeds, 
natural plants, including fruit trees, and flowers, bark 
for mulches, loose winter foodstuffs for animals.

י"ח טבת תשע"ג - 38531/12/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Yellow, 
green, red, white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Hornbach-Baumarkt AG

Address: Hornbachstr. 11, 76878 Bornheim, Germany

Identification No.: 73779

(Germany AG)

י"ח טבת תשע"ג - 38631/12/2012



Trade Mark No. 241427 מספר סימן

Application Date 09/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079346 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Orange and 
black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: C.G.I. International Limited

Address: International House,Millfield Lane, Haydock, 
Merseyside WA11 9GA, United Kingdom

Identification No.: 73773

(England and Wales (UK) Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Glass; glazing materials; fire proof glass; glazing 
materials with fire resistant properties; impact 
resistant glazing materials; blast resistant glazing 
materials; bullet proof glazing materials.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 16/03/2011, No. 
009814931

איחוד האירופי לסימני מסחר, 16/03/2011, מספר 
009814931

Class: 19 סוג: 19

י"ח טבת תשע"ג - 38731/12/2012



Trade Mark No. 241433 מספר סימן

Application Date 01/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092428 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA

Address: Route de Gisy, F-78140 VELIZY-
VILLACOUBLAY, France

Identification No.: 73785

(Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Hosting of students, doctorate candidates and 
researchers in connection with research projects in 
the automotive industry (educational and training 
services); arranging of scientific and technological 
seminars, conventions and colloquiums on subjects 
of interest to the automotive industry; publishing and 
editing of scientific and technological journals, works 
and compilations in the field of research in the 
automotive industry.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 23/03/2011, No. 11 3 817 004 צרפת, 23/03/2011, מספר 004 817 3 11

Class: 41 סוג: 41

י"ח טבת תשע"ג - 38831/12/2012



Trade Mark No. 241434 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092433 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BABOLAT VS

Address: 93, rue André Bollier, F-69007 LYON, France

Identification No.: 73786

(République française Société Anonyme à Conseil 
d'Administration)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; underclothing; sportswear, particularly for 
playing tennis, squash and badminton; bands 
(clothing); wristbands (clothing); footwear; sandals; 
flip-flops; headgear.

Class: 28 סוג: 28

Sports items not included in other classes except for 
mats; rackets, covers for rackets, balls, belts, ball 
nets, cords and gut string for rackets, shuttlecocks, 
elbow guards, wrist guards, grips, anti-vibratory 
devices for rackets, vibration absorbers, protective 
pellets for rackets, protective strips for rackets, 
balance weights for rackets, markers for rackets, 
particularly for use in tennis, squash, badminton; 
boundary markers for sports fields, namely 
demarcating tapes, targets, distance markers; nets 
for racket sports games; baskets for tennis balls.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 10/02/2011, No. 11 3 805 173 צרפת, 10/02/2011, מספר 173 805 3 11

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

י"ח טבת תשע"ג - 38931/12/2012



Trade Mark No. 241435 מספר סימן

Application Date 23/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092459 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Yellow and 
green. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Publichne aktsionerne tovarystvo "Tribo"

Address: vul. Levanevskoho, 95,,m. Bila Tserkva, Kyivska 
obl. 09114, Ukraine

Identification No.: 73787

(Ukraine Public Joint-Stock Company)

Name: "Tribo Rail" Ltd

Address: Harpur Hill Business Park,,unit 36, Buxton, 
Derbyshire SK17 9JL, United Kingdom

Identification No.: 73788

(Great Britain Ltd)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Brake segments for vehicles; brake linings for 
vehicles.

Class: 17 סוג: 17

Brake lining materials, partly processed; clutch 
linings.

י"ח טבת תשע"ג - 39031/12/2012



Trade Mark No. 241439 מספר סימן

Application Date 30/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092501 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GUCCIO GUCCI S.P.A.

Address: Via Tornabuoni, 73/R, I-50123 FIRENZE, Italy

Identification No.: 72195

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 04/03/2011, No. TO2011C000759 TO2011C000759 איטליה, 04/03/2011, מספר

Class: 18 סוג: 18

י"ח טבת תשע"ג - 39131/12/2012



Trade Mark No. 241445 מספר סימן

Application Date 26/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092577 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WENZHOU ROCKGRAND TRADE CO., LTD.

Address: No. A1501, Xinyi Building,,Shifu 
Road,,Wenzhou, Zhejiang, People's Republic of China

Identification No.: 73795

(Organized and existing under the laws of China 
Corporation of China)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Switches, electric; circuit breakers; distribution boxes 
(electricity); alarms; contacts, electric; signal lanterns; 
converters, electric; door openers, electric; materials 
for electricity mains (wires, cables); voltage regulator.

י"ח טבת תשע"ג - 39231/12/2012



Trade Mark No. 241452 מספר סימן

Application Date 13/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092681 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Siliconix Incorporated

Address: 2201 Laurelwood Road, Santa Clara, CA 
95054, U.S.A.

Identification No.: 73799

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Semiconductor devices.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 15/04/2011, No. 85296688 ארה"ב, 15/04/2011, מספר 85296688

Class: 9 סוג: 9

י"ח טבת תשע"ג - 39331/12/2012



Trade Mark No. 241454 מספר סימן

Application Date 11/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092769 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio production and recording studio systems; 
apparatus and equipment for recording, storing, 
processing, filtering, manipulating, editing, 
synthesising, mixing, reproducing and transmission 
of audio signals; apparatus and equipment for 
recording, storing, processing, filtering, manipulating, 
editing, synthesising, mixing, reproducing and 
transmission of sound; apparatus and equipment for 
processing audio input signals from a plurality of 
sources to produce audio output signals to emulate 
audio signals originating from different locations 
within a three-dimensional sound space; apparatus 
for electronic recording of sound; electrical apparatus 
for mixing of sounds; electrical apparatus for the 
graphic equalisation of sound; electrical transducers 
for producing sound from electrical signals; software 
for processing digital representations of audio signals 
to produce output audio signals; computer programs 
for recording, storing, processing, filtering, 
manipulating, editing, synthesising, mixing, 
reproducing and transmission of audio signals; 
instruments for the recording, reproduction and 
transmission of sound; sound adaption apparatus for 
use with musical instruments; data media (magnetic) 
including CD-ROMs and magnetic discs, data media 
(optical) including optical discs, data media 
(magneto-optical) including magneto-optical discs, 
tape units (magnetic) for computers, compact discs 
(read-only memory); all the aforesaid media for 
recording sound; data media (magnetic) including 
CD-ROMs and magnetic discs, data media (optical) 
including optical discs, data media (magneto-optical) 
including magneto-optical discs, tape units 
(magnetic) for computers, compact discs (read-only 
memory); all the aforesaid media for conveying the 
aforesaid computer programs; recorded sound 
carriers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

United Kingdom, 13/04/2011, No. 2 578 310 ממלכה מאוחדת, 13/04/2011, מספר 310 578 2

Class: 9 סוג: 9

י"ח טבת תשע"ג - 39431/12/2012



 Owners

Name: SONTIA LOGIC LIMITED

Address: Big Bean House,,2 Forncett Street, Sheffield S4 
7QD, United Kingdom

Identification No.: 73801

(United Kingdom A Limited Liability Company)

י"ח טבת תשע"ג - 39531/12/2012



Trade Mark No. 241456 מספר סימן

Application Date 29/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092800 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ABC Design GmbH

Address: Dr. Rudolf-Eberle-Straße 29, 79774 Albbruck, 
Germany

Identification No.: 71391

(GERMANY GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Prams, accessories for prams (included in this class), 
covers for baby carriages, hoods for baby carriages, 
child seats for vehicles and bicycles, safety seats for 
children for vehicles.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 02/02/2011, No. 30 2011 006 051.7/12 גרמניה, 02/02/2011, מספר 051.7/12 006 2011 30

Class: 12 סוג: 12

י"ח טבת תשע"ג - 39631/12/2012



Trade Mark No. 241458 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092844 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INOVA LABS, INC.

Address: 3500 Comsouth Road, Austin TX 78744, U.S.A.

Identification No.: 73803

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Oxygen concentrators; and equipment for medical 
use in conjunction with oxygen concentrators, 
namely, nasal cannula and oxygen concentrator 
carrying cases.

י"ח טבת תשע"ג - 39731/12/2012



Trade Mark No. 241460 מספר סימן

Application Date 04/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092868 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; lasers, not for medical purposes; light 
control systems; light-emitting diodes, including 
organic light-emitting diodes, laser diodes, especially 
power laser diodes, semiconductor power laser 
diodes for material processing, semi-conductor 
components, fibre optical light conductors inclusive 
LED operated fibre optical light conductors, 
optocouplers, optical sensors, light barriers, light-
emitting diode modules (modules with light functions, 
constructed from light-emitting diodes, including 
organic light-emitting diodes with light functions), 
especially for lighting and signaling applications, 
displays, including organic light-emitting diode 
technology displays; parts for all the aforesaid goods, 
included in this class.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, especially electric lamps and 
luminaires; lighting apparatus and systems consisting 
of lighting apparatus, especially lighting apparatus 
and systems based on light emitting diodes (LEDs), 
including organic light-emitting diodes, LED lamps 
and LED luminaires and their parts, lighting lamps 
and lighting apparatus and facilities consisting of 
lighting lamps and lighting apparatus as well as their 
parts (included in this class) on basis of light emitting 
diodes (LED); LED-modules, namely modules 
constructed of LED's (inclusive organic LED's) with 
light functions and for lighting applications.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 18/02/2011, No. 302011009979.0/11 גרמניה, 18/02/2011, מספר 302011009979.0/11

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

י"ח טבת תשע"ג - 39831/12/2012



 Owners

Name: OSRAM AG

Address: Hellabrunner Str. 1, 81543 München, Germany

Identification No.: 73805

י"ח טבת תשע"ג - 39931/12/2012



Trade Mark No. 241462 מספר סימן

Application Date 22/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092871 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen Creation Jewelry Co., Ltd.

Address: 6 Floor, West Floor 5 and East Floor 2,,Building 
4, Luohu District, Shenzhen, People's Republic of China

Identification No.: 73807

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Alloys of precious metal; silver ornaments; silver arts 
and crafts; chains (jewellery, jewelry (Am.)); precious 
stones; rings (jewellery, jewelry (Am.)); jade carving 
watches.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management assistance; 
franchise business management; sales promotion 
(for others); personnel management consultancy; 
relocation services for businesses; compilation of 
information into computer databases; accounting; 
sponsorship search; marking tender prices.

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting; financial management; 
jewelry appraisal; real estate agencies; brokerage; 
surety services; factoring; mortgage services; 
charitable fund raising; financial information.

י"ח טבת תשע"ג - 40031/12/2012



P-ROCT-N

פי - רוקט - אין
Trade Mark No. 241509 מספר סימן

Application Date 10/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NEO-LIFE HEALTH-CARE LTD. שם: ניאו-לייף בריאות בע"מ

Address: Beit Neopharm, 6 Hashiloach Street, P.O.B. 
3607, Petach Tikvah, 49170, Israel

כתובת : בית ניאופרם, רחוב השילוח 6,, ת.ד. 3607, פתח תקוה, 
49170, ישראל

Identification No.: 514706555מספר זיהוי: 514706555

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food supplement; for the treatment of internal and 
external hemorrhoids; all included in class 5.

תוסף תזונה לטיפול בטחורים פנימיים וחיצוניים; הנכלל בסוג 5. 
                                                                              

י"ח טבת תשע"ג - 40131/12/2012



MEMO-YES

ממו - יש
Trade Mark No. 241510 מספר סימן

Application Date 10/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NEO-LIFE HEALTH-CARE LTD. שם: ניאו-לייף בריאות בע"מ

Address: Beit Neopharm, 6 Hashiloach Street, P.O.B. 
3607, Petach Tikvah, 49170, Israel

כתובת : בית ניאופרם, רחוב השילוח 6,, ת.ד. 3607, פתח תקוה, 
49170, ישראל

Identification No.: 514706555מספר זיהוי: 514706555

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food supplement, for the treatment of memory 
problems; all included in class 5.

תוסף תזונה לטיפול בבעיות זיכרון; הנכלל בסוג 5.                 
                                                  

י"ח טבת תשע"ג - 40231/12/2012



MolecuLoad

Trade Mark No. 241512 מספר סימן

Application Date 10/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ditron Precision Ltd שם: דיטרון תעשיות בע"מ

Address: Haofe 2, P.O.B. 5010, Ashkelon, 78150, 
Southern Industrial Zone, Israel

כתובת : האופה 2, ת.ד. 5010, אשקלון, 78150, איזור תעשייה 
דרומי, ישראל

Identification No.: 510487614מספר זיהוי: 510487614

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Dental implants and abutments; all included in class 
10.

שתלים ומבנים דנטאליים; הנכללים כולם בסוג 10.                 
        

י"ח טבת תשע"ג - 40331/12/2012



GRG

Trade Mark No. 241514 מספר סימן

Application Date 24/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Garage International Lux SARL

Address: 1 Allee Scheffer, Suite 2.05.1, L-2520, 
Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 802263

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, essential oils, cosmetics; all included in 
Class 3.

בושם, שמנים אתריים, קוסמטיקה; הכל כלול בסוג 3.             
                    

Class: 18 סוג: 18

Handbags, knapsacks; all included in Class 18. תיקי יד, תרמילי גב; הכל כלול בסוג 18.                   

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הכל כלול בסוג 25.           
      

Class: 35 סוג: 35

Retail store services with respect to perfumery, 
essential oils, cosmetics, handbags, knapsacks, 
clothing, footwear, headgear; all included in Class 35.

שירותי חנות קמעונית בקשר לבושם, שמנים אתריים, 
תמרוקים, תיקי יד, תיקי גב, ביגוד, הנעלה, וכיסויי-ראש; הכל 
כלול בסוג 35.                                                                 

      

י"ח טבת תשע"ג - 40431/12/2012



MYCOVA

Trade Mark No. 241515 מספר סימן

Application Date 24/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: NexMed International Limited

Address: 6330 Nancy Ridge Drive, Suite 103, San Diego, 
California 92121, U.S.A.

Identification No.: 801722

A British Virgin Islands Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of nail fungus; all included in Class 5.

תכשירים רוקחיים וחומרים לטיפול בפטריות ציפורניים; הכל 
כלול בסוג 5.

                                                                   

י"ח טבת תשע"ג - 40531/12/2012



MolecuLock

Trade Mark No. 241517 מספר סימן

Application Date 10/10/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1114680 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Ditron Precision Ltd שם: דיטרון תעשיות בע"מ

Address: Haofe 2, P.O.B. 5010, Ashkelon, 78150, 
Southern Industrial Zone, Israel

כתובת : האופה 2, ת.ד. 5010, אשקלון, 78150, איזור תעשייה 
דרומי, ישראל

Identification No.: 510487614מספר זיהוי: 510487614

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Dental implants and abutments; all included in class 
10.

שתלים ומבנים דנטאליים; הנכללים כולם בסוג 10.                 
        

י"ח טבת תשע"ג - 40631/12/2012



Trade Mark No. 241518 מספר סימן

Application Date 11/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SHAFT SINKERS (PROPRIETARY) LIMITED

Address: Centex Office Park, Katherine Road, Sandton 
2199, Gauteng, Republic of South Africa

Identification No.: 73837

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Borokovsky & Co., Adv.

Address: Ha'azmaut Blvd., P.O.B. 585, Yavne, 81104, 
Israel

שם: ראובן בורוקובסקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות העצמאות, ת.ד. 585, יבנה, 81104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Construction, repair and maintenance services in the 
field of mining and engineering including shaft sinking 
and tunnelling services; mining extraction; drilling 
services; quarrying services; all included in class 37. 

בנייה, שירותי תיקון ותחזוקה בתחום של כרייה והנדסה 
הכוללים שירותי קידוח פירים ותעלות; הפקה (מיצוי) מכרייה; 
שירותי קידוח; שירותי חציבה; הכלולים כולם בסוג 37.             
                                                                                    

                            

י"ח טבת תשע"ג - 40731/12/2012



GROUPON PREMIUM

Trade Mark No. 241520 מספר סימן

Application Date 24/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Groupon, Inc.

Address: 600 West Chicago Avenue, Chicago IL 60606, 
U.S.A.

Identification No.: 73279

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promoting the goods and services of others via a 
website and electronic communications featuring 
coupons, rebates, price-comparison information, 
product reviews, links to the retail websites of others, 
and discount information; all included in class 35.

קידום סחורה ושירותים של אחרים באמצעות אתר אינטרנט 
ותקשורת אלקטרונית המציגה קופונים, הנחות, השוואת 
מחירים, מידע, סקירת מוצרים, קישורים לאתרי אינטרנט 

מסחריים של אחרים, ומידע אודות הנחות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35

                

י"ח טבת תשע"ג - 40831/12/2012



TRIGGER

Trade Mark No. 241521 מספר סימן

Application Date 24/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Meir Tzachor שם: מאיר צחור

Address: Moshav Beit Gamliel 32, D.N. Emek Sorek, Beit 
Gamliel, 76880, Israel

כתובת : מושב בית גמליאל 32, ד.נ. עמק שורק, בית גמליאל, 
76880, ישראל

Identification No.: 050200575מספר זיהוי: 050200575

Name: Or Sheych שם: אור שייך

Address: 4 Nachal Tzipori, Nitzan B, Israel כתובת : נחל ציפורי  4, ניצן ב, נצן, ישראל

Identification No.: 029970209מספר זיהוי: 029970209

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Tea; tea extracts; iced tea; tea-based beverages and 
beverages containing tea; all included in class 30.

תה; תמציות תה; תה קר; משקאות על בסיס תה ומשקאות 
המכילים תה; הנכללים כולם בסוג 30.                                 

              

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; alcoholic beverages containing 
tea; tea flavored alcoholic beverages; tea-based 
alcoholic beverages; all included in class 33. 

משקאות אלכוהוליים; משקאות אלכוהוליים המכילים תה; 
משקאות אלכוהוליים בטעם תה; משקאות אלכוהוליים על בסיס 
תה; הנכללים כולם בסוג 33.                                         

י"ח טבת תשע"ג - 40931/12/2012



Trade Mark No. 241522 מספר סימן

Application Date 24/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication apparatus, 
instruments and equipment; telephones; mobile 
telephones; radio-telephones; fittings for mobile 
telephones; SIM cards; GPS devices; devices 
enabling mobile communications via laptop and 
tablet;  accompanying accessories for telephones 
and mobile telephones, including pouches, headsets, 
hand free speaking devices, chargers, batteries, 
attached panels and laces; smart cards, dial cards, 
magnetic cards; apparatus and instruments for 
recording, transmitting or reproduction of voice, data, 
images, short films and animation; computer software 
and programs; modems; cellular modems; computer 
games; image, animation and music files; optical 
apparatus; parts and components for all the 
aforementioned goods; all included in class 9.

התקנים, מכשירים וציוד לתקשורת וטלקומוניקציה; טלפונים 
וטלפונים ניידים; מכשירי רדיו-טלפון; מתאמים למכשירי טלפון 
ניידים; כרטיסי SIM, מכשירי GPS, מכשירים המאפשרים 
תקשורת ניידת באמצעות מחשב נייד וטבלט; אביזרים נלווים 
לטלפונים וטלפונים ניידים, כולל נרתיקים, אוזניות, דיבוריות, 
מטענים, סוללות, פנלים נצמדים ושרוכים; כרטיסים חכמים, 
כרטיסי חיוג, כרטיסים מגנטיים; התקנים ומכשירים להקלטה, 
שידור, או שחזור של קול, נתונים, תמונות, סרטונים ואנימציה; 
תוכנות ותוכניות מחשב; מודמים; מודמים סלולאריים; משחקי 
מחשב; קבצי תמונה, אנימציה ומוזיקה; התקנים אופטיים; 

חלקים ורכיבים עבור כל הסחורות המנויות לעיל; הנכללים כולם 
בסוג 09.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 38 סוג: 38

Communication and telecommunication services; 
electronic mail services and services of electronic 
mail boxes, including management and allocation of 
electronic mail boxes and provision of access to 
electronic mail boxes, all the above also via cellular 
telephones; services for the reception and 
transmission of files, software, information and 
contents of different kinds via cellular networks and 
global computer networks; services for the reception, 
transmission and storage of voice messages, text 
messages and multimedia messages for users of 
cellular networks; all included in class 38.

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה; שירותי דואר אלקטרוני 
ושירותים של תיבות דואר אלקטרוני, כולל ניהול והקצאת תיבות 

דואר אלקטרוני ואספקת גישה לתיבות דואר אלקטרוני, כל 
הנ"ל גם באמצעות טלפונים סלולאריים; שירותי קבלה והעברה 
של קבצים, תוכנות, מידע ותכנים מסוגים שונים באמצעות 

רשתות סלולאריות ורשתות מחשבים גלובליות; שירותי קבלה, 
העברה ואחסון של הודעות קוליות, הודעות טקסט והודעות 
מולטימדיה עבור משתמשים ברשתות סלולאריות; הנכללים 

כולם בסוג 38.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

י"ח טבת תשע"ג - 41031/12/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours red and blue as 
shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול ואדום הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: GOLAN TELECOM LTD שם: גולן טלקום בע"מ

Address: 12  Yehuda Hamacabi St., Herzelia, 46762, 
Israel

כתובת : יהודה המכבי 12, הרצליה, 46762, ישראל

Identification No.: 514538040מספר זיהוי: 514538040

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 41131/12/2012



TEXEFFECT

Trade Mark No. 241523 מספר סימן

Application Date 11/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Dow Chemical Company

Address: Midland, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 945

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in the manufacture of 
pharmaceuticals, cosmetics, food and beverages; all 
included in class 1.

כימיקלים לשימוש בייצור תכשירים רוקחיים, תמרוקים, מזון 
ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 1.                                       

              

י"ח טבת תשע"ג - 41231/12/2012



EXG

Trade Mark No. 241528 מספר סימן

Application Date 24/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Agilent Technologies, Inc.

Address: 5301 Stevens Creek Blvd., Santa Clara, 
California, 95051, U.S.A.

Identification No.: 45452

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Analog and vector signal generators; all included in 
class 9.

מחוללי אות אנלוגיים ווקטוריים; הנכללים כולם בסוג 9.           
          

י"ח טבת תשע"ג - 41331/12/2012



Trade Mark No. 241530 מספר סימן

Application Date 24/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing an online interactive website incorporating 
user comments concerning events; providing 
information, namely, compilations, rankings, ratings, 
reviews, referrals, sponsors, and recommendations 
relating to introductions and social networking; 
incentive award programs to promote the sale of 
products and services of others; all included in class 
35.

אספקת אתר אינטראיקטיבי מקוון המשלב הערות משתמשים 
בנוגע לאירועים; אספקת מידע, דהיינו, אוספים, דירוגים, 

מדרוגים, ביקורות, הפניות, נותני חסות והמלצות בנוגע להצגות 
ולרשתות חברתיות; תכניות נושאות פרסים כתמריץ המיודעות 
לקידום מכירת מוצרים ושירותים של אחרים; הנכללים כולם 

בסוג 35.                                                                        
                                                                                    

            

Class: 38 סוג: 38

Providing email and electronic messaging services; 
all included in class 38.

אספקת דואר אלקטרוני ושירותי הודעות אלקטרוניים; הנכללים 
כולם בסוג 38.                  

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, hosting, online web 
facility for others to participate in interactive 
discussions and through social media; providing 
temporary use of non-downloadable software 
application for social networking, blogging, photo 
sharing, video sharing and sharing of information; all 
included in class 42.

שירותי מחשב, דהיינו, אירוח, שירות רשת מקוון המאפשר 
לאחרים להשתתף בדיונים אינטראקטיביים ובאמצעות מדיה 
חברתית; אספקת שימוש זמני ביישום תוכנה בלתי ניתן 
להורדה עבור שימוש ברשתות חברתיות, בלוגים, שיתוף 

תמונות, שיתוף וידיאו ושיתוף מידע; הנכללים כולם בסוג 42.    
                                                                                     

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 41431/12/2012



 Owners

Name: Dinner Date Ltd

Address: Tower Business Centre Suite 2 Room 2, Tower 
Street, Swatar, BKR 4013, Malta

Identification No.: 802268

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 41531/12/2012



GRANARY LAND

Trade Mark No. 241531 מספר סימן

Application Date 24/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BALTIKA BREWERIES

Address: 6th Verkhny pereulok, 3, Saint Petersburg, 
194292, Russian Federation

Identification No.: 63176

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat c/ Fisher, Weiler Jones -  Adv. 
& Pat. Attys.

Address: 26 Habarzel Street, Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: משה בן-פורת אצל פישר וילר ג'ונס -  עו"ד ועו"פ

כתובת : רחוב הברזל 26, רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Aperitifs, non-alcoholic; waters [beverages]; kvass 
[non-alcoholic beverages]; cocktails, non-alcoholic; 
lemonades; peanut milk [soft drink]; non-alcoholic 
beverages; isotonic beverages; non-alcoholic honey-
based beverages; whey beverages; tonic beverages; 
non-alcoholic fruit juice beverages; milk of almonds 
[beverage]; fruit nectars, non-alcoholic; beer; beer, 
non-alcoholic; powders for effervescing beverages; 
syrups for lemonade; syrups for beverages; 
vegetable juices [beverages]; fruit juices; 
preparations for making aerated water; preparations 
for making liqueurs; preparations for making mineral 
water; preparations for making beverages; must; 
pastilles for effervescing beverages; ice-tea; non-
alcoholic fruit extracts; extracts of hops for making 
beer; essences for making beverages; all included in 
class 32

משקאות אפריטיף, לא-כוהליים; מים [משקאות]; קוואס 
[משקאות לא-כוהליים]; קוקטיילים, לא-כוהליים; משקאות 
לימונדה; חלב בוטנים [משקה קל]; משקאות לא-כוהליים; 

משקאות איזוטוניים; משקאות לא-כוהליים מבוססים על דבש; 
משקאות מי-חלב; משקאות טוניק; משקאות מיץ פירות 

לא-כוהליים; חלב שקדים [משקה]; נקטר פירות, לא-כוהליים; 
בירה; בירה, לא-כוהלית; אבקות להתססת משקאות; סירופים 
ללימונדה; סירופים למשקאות; מיצי ירקות [משקאות]; מיצי 
פירות; תכשירים להכנת מים מוגזים; תכשירים להכנת 
משקאות ליקר; תכשירים להכנת מים מינרלים; תכשירים 

להכנת משקאות; תירוש; טבליות להתססת משקאות; משקה 
תה-קר; תמציות פירות לא-כוהליות; תמציות כשות להכנת 

בירה; תמציות להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 33 סוג: 33

Aperitifs; balsams; brandy; wine; piquette; whisky; 
vodka; gin; digesters [liqueurs and spirits]; cocktails, 
including cocktails with low alcohol; alcohol cocktails 
with vodka and/or bitters; liqueurs (strong, dessert, 
emulsive); alcoholic beverages, except beer; 
beverages containing fruit (alcoholic -); spirits 
[beverages]; beverages (distilled -); hydromel [mead]; 
fruit beverages with low alcohol; peppermint liqueurs; 
bitters; fruit, fruit-based spirits [beverages]; fruit 
juices-based spirits [beverages]; vegetable-based 
spirits [beverages]; vegetable juices-based spirits 
[beverages]; rum; sake; cider; alcohol (rice -); 
alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic; alcoholic 
essences; all included in class 33

משקאות אפריטיף; בלסמים; ברנדי; יין; יין פיקט; ויסקי; וודקה; 
ג'ין; מסייעי עיכול [ליקרים ומשקאות חריפים]; קוקטיילים, 
כוללים קוקטיילים עם רמת אלכוהול נמוכה; קוקטיילים 

אלכוהוליים עם וודקה ו/או משקאות מרים; ליקרים (חזקים, 
לקינוח, תחליבי); משקאות כוהליים, למעט בירה; משקאות 
המכילים פירות (כוהליים-); משקאות חריפים [משקאות]; 
משקאות (מזוקקים -); מי דבש [תמד]; משקאות פירות עם 

רמת אלכוהול נמוכה; ליקרים עם נענע; משקאות מרים; פירות, 
משקאות חריפים על בסיס פירות [משקאות]; משקאות חריפים 
על בסיס מיצי פירות [משקאות]; משקאות חריפים על בסיס 
ירקות [משקאות]; משקאות חריפים על בסיס מיצי ירקות 
[משקאות]; רום; סאקה; סיידר; אלכוהול (אורז -); תמציות 

אלכוהול; תמציות פירות, כוהליות; תמציות כוהליות; הנכללים 
כולם בסוג 33                                                   

י"ח טבת תשע"ג - 41631/12/2012



FEMI CARE

פמי קאר
Trade Mark No. 241533 מספר סימן

Application Date 05/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MACCABICARE LTD שם: מכביקאר בע"מ

Address: 2 Koyfman st., Tel Aviv, 68012, Israel כתובת : קויפמן 2, תל אביב, 68012, ישראל

Identification No.: 513671297מספר זיהוי: 513671297

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit, Pollak, Matalon & Co., Adv.

Address: N.Y.P Tower, 19 Floor 17 Yitzchak Sade 
Street, Tel Aviv, 67775, Israel

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל נצבא, קומה 19, רחוב יצחק שדה 17, תל אביב, 
67775, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparation for treating vaginal mycosis; included in 
class 5.

תכשיר לטיפול בפטרת וגינאלית; הנכללת בסוג 5.                   
                    

י"ח טבת תשע"ג - 41731/12/2012



VIRSAL E

E וירסל
Trade Mark No. 241535 מספר סימן

Application Date 05/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BIOVAC LTD. שם: ביוואק בע"מ

Address: P.O.B. 300, Or Akiva, 30600, Israel כתובת : ת.ד. 300, אור עקיבא, 30600, ישראל

Identification No.: 511430985מספר זיהוי: 511430985

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Boaz Naor, Advs.

Address: 44 Herbert Samuel Street, Hadera, 38362, 
Israel

שם: בעז נאור, משרד עו"ד

כתובת : רחוב הרברט סמואל 44, חדרה, 38362, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations; included in class 5. תכשיר רוקחות וטרינרי; הנכלל בסוג 5.                     

י"ח טבת תשע"ג - 41831/12/2012



VIRSAL T

T וירסל
Trade Mark No. 241536 מספר סימן

Application Date 05/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BIOVAC LTD. שם: ביוואק בע"מ

Address: P.O.B. 300, Or Akiva, 30600, Israel כתובת : ת.ד. 300, אור עקיבא, 30600, ישראל

Identification No.: 511430985מספר זיהוי: 511430985

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Boaz Naor, Advs.

Address: 44 Herbert Samuel Street, Hadera, 38362, 
Israel

שם: בעז נאור, משרד עו"ד

כתובת : רחוב הרברט סמואל 44, חדרה, 38362, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations; included in class 5. תכשיר רוקחות וטרינרי; הנכלל בסוג 5.                     

י"ח טבת תשע"ג - 41931/12/2012



TFC MYREMIT

Trade Mark No. 241537 מספר סימן

Application Date 05/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ABS-CBN Global Remittance, Inc.

Address: 150 Shoreline Drive, California, 94065, 
Redwood City, U.S.A.

Identification No.: 73839

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Money remittance and bill pay services; all included 
in class 36.

שירותי העברת כספים ותשלום חשבונות; הנכללים כולם בסוג 
                   .36

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 07/04/2011, No. 85289266 ארה"ב, 07/04/2011, מספר 85289266

Class: 36 סוג: 36
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Trade Mark No. 241538 מספר סימן

Application Date 25/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Forever 21, Inc.

Address: 3880 North Mission Road, Los Angeles, 
California, 90031, U.S.A.

Identification No.: 59873

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Dresses; jackets; jerseys; leggings; pants; shirts; 
shorts; socks; sports bras; sweat pants; sweat shirts; 
sweat shorts; tank tops; all included in class 25.         
                    

שמלות; מקטורנים; ג'רזי; חותלות; מכנסיים; חולצות; מכנסיים 
קצרים; גרביים; חזיות ספורט; מכנסי מיזע; חולצות מיזע; 

מכנסי מיזע קצרים; עליוניות ללא שרוולים; הנכללים כולם בסוג 
.25

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 19/07/2011, No. 85/375,355 ארה"ב, 19/07/2011, מספר 85/375,355

Class: 25 סוג: 25
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MATRIX RELOAD REHAB

Trade Mark No. 241540 מספר סימן

Application Date 25/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MATRIX RELOAD LTD שם: מטריקס רילואוד בע"מ

Address: 40 Dov Hoz St.,, Herzlia, 46581, Israel כתובת : דב הוז 40, הרצליה, 46581, ישראל

Identification No.: 514642123מספר זיהוי: 514642123

514642123

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, Tel Aviv, 67012, 
Israel

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב-יפו, 67012, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Addictions rehabilitation services; narcotic 
rehabilitation services; all included in class 44

שירותי שיקום וגמילה מהתמכרויות; שירותי גמילה ושיקום 
מסמים; הנכללים כולם בסוג 44                               
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MYREMIT A KAPAMILYA SERVICE OF TFC

Trade Mark No. 241541 מספר סימן

Application Date 05/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ABS-CBN Global Remittance, Inc.

Address: 150 Shoreline Drive, California, 94065, 
Redwood City, U.S.A.

Identification No.: 73839

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Money remittance and bill pay services; all included 
in class 36.

שירותי העברת כספים ותשלום חשבונות; הנכללים כולם בסוג 
                   .36

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 07/04/2011, No. 85289401 ארה"ב, 07/04/2011, מספר 85289401

Class: 36 סוג: 36
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Trade Mark No. 241544 מספר סימן

Application Date 25/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), lifesaving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and 
computers; fire extinguishing apparatus; computer 
hardware; computer software; electrical apparatus for 
computer hardware and software for interconnecting, 
managing, securing and operating local and wide 
area networks and telephony systems; 
telecommunications installations, apparatus and 
instruments and parts and fittings therefor; 
telecommunications network management 
apparatus, and switching and interconnecting units 
for use therewith; telephones; telephone headsets; 
electronic communication devices; personal digital 
assistants; pagers; cell and mobile phones; tablet 
computers; wireless communication devices; wireless 
LAN hardware and software for the transmission of 
voice, data, audio, and video; call processing 
software for the transmission of data, video, and 
voice traffic; downloadable instructional materials, 
including manuals, guides, test materials, and 
magazines in the fields of network communications, 
and managing, operating and using local, wide and 
global networks, and cable television systems, 
televisions, stereos, DVD players, CD players, 
consumer electronic apparatus, routers, gateways, 
switches, network access range expanders, internet 
video cameras, print servers, communication 
terminals comprising computer hardware and/or 
software for providing video, audio, data, video 
game, and telephone communications and/or 
transmissions; network storage devices, comprised of 
computer hardware and/or software; interfaces for 
interconnecting computers, projectors; stereo 
systems, game consoles; devices for recording, 
organizing, transmitting, and reviewing audio files; 
network interface cards; network cables; computer 
network adapters; servers; computer software and 
hardware for sending, storing, managing, integrating 
and accessing text and voice messages via 
telephone, electronic mail, pagers, personal digital 
assistants, and internal and global computer 
networks; digital video recorders; set-top boxes; 
cable television units; hardware and software for use 
in cable television systems, content distribution 
systems, and communication systems; computer 

התקנים וכלים מדעיים, ימיים, סקריים, צילומיים, קולנועיים, 
אופטיים, שקליים, מדדיים, איתותיים, בקריים (פיקוח), מצילי 

חיים ועבור הוראה; התקן עבור הקלטה, העברה או שיעתוק של 
קול או דמות; אמצעיים מגנטיים לאחסון נתונים, תקליטים 
להקלטה, מכונות מכירה אוטומאטייות ומנגנונים עבור התקן 
המופעל על ידי מטבעות; קופה רושמת, מכונות חישוב, ציוד 

ומחשבים עבוד עיבוד נתונים; התקן לכיבוי אש, חמרה 
למחשבים, תוכנה למחשבים, התקן אלקטרוני עבור חומרת 
ותוכנת מחשבים עבור חיבור אחד לשני, ניהול, הבטחה 

והפעלה של רשת מקומית ואזורית ומערכות טלפוניות; התקנות 
תקשורת, התקנים וכלים וחלקים וציוד עבורם;

התקן לניהול רשת תקשורת, ויחידות החלפה וחיבור אחד לשני 
לשימוש עמן; טלפונים; אוזניות לטלפון; מתקנים לתקשורת 
אלקטרונית; מחשבי כף יד; איתוריות; טלפוניים סלולרים 
וניידים; מחשב לוח; מתקנים לתקשורת אלחוטית, חומרה 

ותוכנה LAN אלחוטית עבור העברת קול, נתונים, אודיו ווידיו; 
תוכנה לעיבוד שיחות להעברת נתונים, וידיאו, ועומס קול; חומר 

הדרכה שניתן להורדה, הכולל ספרים עם הוראות שימוש, 
מדריכים, חומרי למבחן, וכתבי-עת בתחומים תקשורת רשתית 
וניהול, הפעלה ושימוש ברשתות מקומיות, אזוריות, וכלל-עולמי, 
ומערכות לטלוויזיה בכבלים, טלוויזיות, מערכת סטריאו, נגנים 
DVD, נגנים תקליטור, התקנים אלקטרוניים מסחריים, נתבים, 
מחשבים המחברים בין שתי רשתות, מתגים, מרחיבי טווח 
גישה לרשת, מצלמות לוידיאו באינטרנט, שרתות הדפסה, 

עמדות תקשורת הכוללות חומרה או/ו תוכנה למחשיבים עבור 
מסירת וידיאו, אודיו, נתונים, משחק וידיאו ותקשורת טלפונית 
ו/או העברות; מתקני אחסון ברשת, הכולל חומרת ו/או תוכנת 
מחשב; ממשקים עבור חיבור מחשבים ומקרנים אחד לשני, 
מערכות סטריאו, קונסולת משחקים; מתקנים עבור הקלטה, 
ארגון, העברה וסיקור של קובצי קול; כרטיסים ממשק לרשת; 
כבלים לרשת; כרטיסי הרחבה לרשת מחשבתית; שרתות; 

תוכנת וחומרת מחשב עבור שליחה, אחסון, ניהול, שילוב וגישה 
להודעות טקסט וקוליות באמצעות הטלפון, דואר אלקטרוני, 
איתוריות, מחשבי כף היד, ורשתות מחשב פנימי וכלל עולמי; 
מקליטי וידיאו דיגיטלי; קופסות סט-אפ; יחידות לטלוויזיה 

בכבלים; חומרה ותוכנה לשימוש במערכות לטלוויזיה בכבלים, 
מערכות להפצת תוכן, ומערכות תקשורות; חומרת ותוכנת 
מחשב עבור חיבור אחד לשני, ניהול, הבטחה והפעלה של 
רשתות מקומיות ואזוריות ומערכות טלפוניות; טלוויזיות; 
סטריאו; נגנים DVD ; נגנים תקליטור; נתבים; מחשבים 

המחברים בין שתי רשתות; מתגים; מרחיבי טווח גישה לרשת; 
מצלמות לוידיאו באינטרנט; שרתות הדפסה; עמדות תקשורת 
הכוללות חומרה או/ו תוכנה למחשיבים עבור מסירת וידיאו, 
אודיו, נתונים, משחק וידיאו ותקשורת טלפונית ו/או העברות; 

מתקני אחסון ברשת, הכולל חומרת ו/או תוכנת מחשב; 
ממשקים עבור חיבור מחשבים ומקרנים אחד לשני, מערכות 
סטריאו, קונסולת משחקים; מתקנים ביתיים ו/או מתקנים 

חשמליים אחרים; מתקנים להקלטה, ארגון, העברה וסיקור של 
קובצי קול; חומרת מחשב; כרטיסים ממשק לרשת; כבלים 
לרשת; כרטיסי הרחבה לרשת מחשבתית; שרתות; חומרת 

מחשב הכולל תפקודיות אבטחת רשת, הכולל חומת אש, קידוד 
נתונים, ו/או אינטר-הפעלה ע  פרוטוקולים לאבטחת רשת; 
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hardware and software for interconnecting, 
managing, securing and operating local and wide 
area networks and telephony systems; televisions; 
stereos; DVD players; CD players; routers; gateways; 
switches; network access range expanders; internet 
video cameras; print servers; communication 
terminals comprising computer hardware and/or 
software for providing video, audio, data, video 
game, and telephone communications and/or 
transmissions; network storage devices, comprised of 
computer hardware and/or software; interfaces for 
interconnecting computers, projectors, stereo 
systems, game consoles, home appliances and/or 
other electronic devices; devices for recording, 
organizing, transmitting, and reviewing audio files; 
computer hardware; network interface cards; network 
cables; computer network adapters; servers; 
computer hardware containing network security 
functionality, including firewalls, data encryption, 
and/or interoperability with network security 
protocols; computer software and hardware for 
sending, storing, managing, integrating and 
accessing text and voice messages via telephone, 
electronic mail, pagers, personal digital assistants, 
and internal and global computer networks; digital 
video recorders; set-top boxes; cable television units; 
hardware and software for use in cable television 
systems, content distribution systems, and 
communication systems; cable television systems, 
internet video cameras, communication terminals 
comprising computer hardware and/or software for 
providing video, audio, data, video game, and 
telephone communications and/or transmissions; 
network storage devices, comprised of computer 
hardware and/or software, interfaces for 
interconnecting computers, projectors, stereo 
systems, game consoles, home appliances and/or 
other electronic devices, devices for recording, 
organizing, transmitting, and reviewing audio files; 
computer software and hardware for sending, storing, 
managing, integrating and accessing text and voice 
messages via telephone, electronic mail, pagers, 
personal digital assistants, and internal and global 
computer networks, digital video recorders, set-top 
boxes, cable television units, hardware and software 
for use in cable television systems, content 
distribution systems, and communication systems; 
cellular and wireless telephones; telephony systems; 
computer hardware and computer software; 
computer programs; identifying, prioritising and 
routing switches; computer peripherals; digital 
communication network switches; apparatus and 
instruments for recordal, storage, processing, 
analysis, transmission, distribution and/or display of 
data; computer accessories including key boards, 
screen savers, computer mouses, computer stylus, 
speakers, joysticks, headphones and mouse pads; 
optical mouses; electronic products, namely, 
cameras, clock radios, personal digital assistants, 
calculators; laser pointers; USB hubs; ethernet 
cables; decorative magnets; sunglasses, spectacle 
and sunglasses cases and holders, spectacles; 
headphones; earphones; ear bud ear phones; 
wireless controllers to monitor and control the 
functioning of other electronic devices; plug adaptors; 
battery chargers; audio speakers; signal splitters for 
electronic apparatus; cellphone and mobile phone 

תוכנת וחומרת מחשב לשליחה, אחסון, ניהול, שילוב וגישה 
להודעות טקסט וקוליות באמצעות הטלפון, דואר אלקטרוני, 
איתוריות, מחשבי כ  היד, ורשתות מחשב פנימי וכלל עולמי; 
מקליטי וידיאו דיגיטלי; קופסות סט-אפ; יחידות לטלוויזיה 

בכבלים; חומרה ותוכנה לשימוש במערכות לטלוויזיה בכבלים, 
מערכות להפצת תוכן, ומערכות תקשורת; מערכות לטלוויזיה 
בכבלים מצלמות לוידיאו באינטרנט; עמדות תקשורת הכולל 

חומרת מחשב ו/או תוכנה להספקת וידיאו, קול, ניתונים, משחק 
וידיאו ותקשורת טלפונית ו/או העברות; מתקני אחסון ברשת, 
הכולל חומרת ו/או תוכנת מחשב, ממשקים עבור חיבור אחד 

לשני ש  מחשבים, מקרנים, מערכות סטריאו, קונסולת 
משחקים, מתקנים ביתיים ו/או מתקנים חשמליים אחרים, 
מתקנים עבור הקלטה, ארגון, העברה וסיקור ש  קובצי קול; 

תוכנת וחומרת מחשב עבור שליחה, אחסון, ניהול, שילוב וגישה 
להודעות טקסט וקוליות באמצעות הטלפון, דואר אלקטרוני, 
איתוריות, מחשבי כ  היד, ורשתות מחשב פנימי וכלל עולמי, 
מקליטי וידיאו דיגיטלי; קופסות סט-אפ, יחידות לטלוויזיה 

בכבלים, חומרה ותוכנה לשימוש במערכות לטלוויזיה בכבלים, 
מערכות להפצת תוכן, ומערכות תקשורות; טלפונים סלולרים 
וניידים; מערכות טלפוניות; חומרת מחשב ותוכנת מחשב; 
תוכנות מחשב; זיהוי, קביעת סדר עדיפויות וניתוב מתגים; 

הקיפי מחשב; מתגי רשת עבור תקשורת דיגיטלית; התקן וכלים 
עבור הקלטה, אחסון, עיבוד, ניתוח, העברה, הפצה ו/או הצגת 
נתונים; אביזרי מחשב הכולל מקלדות, שומר מסך, עכברי 

מחשב, ע  למחשב, רמקול, ידית משחק, אוזניות ופד לעכבר; 
עכברים אופטיים, מוצרים אלקטרוניים, כלומר, מצלמות, שעון 
 ; USB רדיו, מחשב כ  היד, מחשבונים; מצביע לייזר;  מרכזת
כבלים אטרנט; מגנטים קישוטיים; משקפי שמש, תיקי ומחזיקי 
משקפיים ומשקפי שמש, משקפיים; אוזניות, אוזניות גדולות, 
אוזניות כפתור; שלט אלחוטי לעיקוב ולשלוט בתפעול ש  

מתקנים אלקטרוניים אחרים; מתאמים לזרם חילופין; מטעני 
סוללה; רמקולים; מפצלי איתות עבור התקן אלקטרוני; מטעני 
סוללה ש  טלפון סולולר ונייד; אזעקה; מצפן; ומדחום; חומרת 
ותוכנת מחשב עבור חיבור אחד לשני, ניהול, אבטחה והפעלה 
ש  רשתות מקומיות ואזוריות ומערכות טלפוניות, חומרת 
ותוכנת מחשב עבור אחסון; תוכנת משחקי מחשב ומשחקי 

וידיאו; מדריכים מוקלטים אופטיים, אלקטרוניים ומגנטיים, כולם 
לשימוש ע  המוצרים הנ"ל; אביזרים לכל המוצרים הנ"ל; חומרי 
הדרכה מקוונים; מצביע לייזר; תוכנה לרשת חברתית; תוכנת 
מחשב לקישור בין אנשים, מידע, יישומים, כלי תקשורת, ואודיו, 
וידיאו, תוכן מולטימדיה לרוחב רשתות מחשב;  תוכנת רשת 
לקשר בין משתמשי מחשב ע  משאבי מידע ומידע הנמצא 

ברשת; תוכנת מחשב עבור קידום ש  החלפת מידע באמצעות 
רשת מחשב כלל-עולמי א  באינטרנט הכולל כלים לסיעור 

מוחות, כלים לחלוקה לקבוצות, ניהול נוכחות, מסרים מידיים, 
כלים לשיתוף פעולה, ניהול מסמכים ושילוב יישום; תוכנת 
מחשב עבור העלה, פרסום, הצגה, עריכה, ארגון, העברה, 
שיתוף ותיוג וידיאו, דמויות, אודיו, ותוכן מולטימדיה; תוכנת 
מחשב עבור הקלטה, העברה ותצוגה ש  מידע, נתונים, 

מסמכים, קול, וידיאו, ודמויות ברשתות מחשב; תוכנה עבור 
ניהול אנרגיה, תוכנה לעיקוב אחר שימוש באנרגיה, תוכנה 
עבור ניהול ש  רשתות תקשורת לנתוני רשת החשמל; מדדי 

אנרגיה לכף היד עבור עיקוב אחרי ופיקוח על שימוש באנרגיה; 
הכל כלול בסוג 9                                                             
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battery chargers; sirens; compasses; thermometers; 
computer hardware and software for interconnecting, 
managing, securing and operating local and wide 
area networks and telephony systems; computer 
hardware and software for storage; computer games 
and video games software; manuals recorded 
optically, electronically and magnetically, all for use 
with the aforesaid goods; fittings for all the aforesaid 
goods; online instructional materials, books and 
manuals, computer and technical manuals; laser 
pointers; social networking software; computer 
software for connecting individuals, information, 
applications, communications tools, and audio, video, 
and multimedia content across computer networks; 
network software to connect computer network users 
with knowledge resources and information resident 
on the network; computer software used to facilitate 
the exchange of information via a global computer 
network or the internet featuring brainstorming tools, 
categorization tools, presence management, instant 
messaging and collaboration tools, document 
management and application integration; computer 
software for uploading, posting, displaying, editing, 
organizing, transmitting, sharing and tagging video, 
images, audio, and multimedia content; computer 
software for recording, transmitting and viewing 
information, data, documents, voice, video, and 
images over computer networks; software for energy 
management; software for tracking energy usage; 
software for the administration of power grid data 
communication networks; handheld computerized 
energy meters for tracking and monitoring energy 
usage; all included in Class 9.
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Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for packaging 
(not included in other classes); printers' type; printing 
blocks; printed matter; publications; printed 
instructional materials, books and manuals, computer 
and technical manuals, printed instructional manuals, 
guides, padfolios, writing pads, journals, printed 
guides for teachers, test booklets and materials, 
magazines, newsletters, bulletins, user guides; 
educational and testing materials; office supplies, 
including pens, gel roller pens, ball-point pens, 
rollerball pens, multifunction pens, pencils, writing 
pads, notebooks, folders, decorative pencil top 
ornaments, erasers, markers, letter opener; business 
card holders; desktop business card holders; 
stationery-type portfolios; clips, highlighters, 
highlighter pen holders and sets; desk organisers; 
pencil sharpeners, adhesive tape dispensers, bulletin 
boards, write on/wipe off memo boards, desk top 
organizers, desk top rotary card files, desk pads, 
desk stands and holders for pens, pencils and ink, 
paper clip holders, business card holders, desk 
baskets for desk accessories, desk file trays, desk 
top stationery cabinets, and desk sets; portfolios and 
folios, including stationery-type portfolio; planners, 
including daily, desktop and personal planners; 
address books; notebooks; writing pads; note pads in 
the form of cubes; binders; zipper folder packs sold 
empty; calendars; luggage identity tags; cardboard 
cartons and boxes; general purpose plastic bags; 
merchandise bags; printed banners; stickers; posters; 
paperweights; all included in Class 16.

נייר, קרטון ומוצרים המיוצרים מהחומרים האלו, שלא כלולים 
בסוגים אחרים; חומרים לכריכת ספרים; צילומים; נייר מכתבים; 
דבקים לנייר מכתבים או מטרות משק הבית; חומרים של אמן; 
מברשת צבע; מכונת-כתיבה וכלים למשרד (חוץ מריהוט) ; 
חומר להדרכה והוראה (חוץ מהתקן) ; חומרים פלסטיים 

לאריזה (שלא כלול בסוגים אחרים) ; מדפסת הקלדה, בלוקים 
למדפסת; חומר מודפס; פרסומים; חומר מודפס להוראה, 
ספרים ומדרכים, מדריכי מחשב וטכנולוגיה, מדירי הוראה 

מודפסים, מדריכים, תיקיות, פנקס לכתיבה, כתב-עת, מדריכים 
מודפסים למורים, חוברת וחומרי מבחן, כתב-עת, דף מידע, 
עלון, מדריכים למשתמש; חומרים חינוכיים ולמבחנים; ציוד 
למשרד, הכולל עטים, עטי מגלגל-ג'ל, עטים כדוריים, עטי 
מגלגל-כדור, עטי רב-תפקודי, עפרונים, פנקסי כתיבה, 

מחברות, תיקים, תכשיטים קישוטיים לעיפרון, מוחקים, טושים, 
פותחן מכתבים; מחזיקי כרטיס ביקור, מחזיקי כרטיס ביקור 

לשולחן עבודה, תיקי נייר מכתב ומה שדומה לו ; אטב, מדגיש, 
מחזיקי וסטי עט מדגיש; מארגני שולחן עבודה; מחדד עפרונות; 
מחלקי נייד דבק, לוח מודעות, כתיבה על/מחק מן לוח מודעות, 
מסדר שולחן עבודה, תיקי כרטיס מסתובב לשולחן עבודה, פדי 

שולחן עבודה, עמודי שולחן עבודה ומחזיקים עבור עטים, 
עפרונים ודיו, מחזיקי אטב, מחזיקי כרטיס עסק, סלי שולחן 

עבודה עבור אביזרי שולחן עבודה, מגשי תיקים לשולחן עבודה, 
מגירות נייר מכתב לשולחן עבודה, סטי שולחן עבודה; תיקים 
וגיליונות, הכולל תיקי נייר-מכתב; לוח תכנון, הכולל יומן, 
לשולחן עבודה, ולוח תכנון אישי; פנקס כתובות; מחברות; 
פנקסי כתיבה, דפדפת בצורת קוביה, קלסר, סט תיקים עם 
ריצ'רץ' שמכור ריק; לוחות שנה; מדביקה לזיהוי מזוודה; 

קופסאות וארגזי קרטון; שקים פלסטיים למטרות כלליות, שקים 
לסחורה, דגל מודפס, מדבקות; שלט; משקולת ניירות; הכל 

כלול בסוג 16.
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Class: 35 סוג: 35

Advertising and business services; business 
management; business administration; office 
functions; compilation, storage, analysis and retrieval 
of data and information; business consultation 
services; advice and assistance on the running of 
business; provision of business information, 
commercial information, business research and 
business statistical information; the provision of 
advertising space including the provision of 
advertising space online; business consulting 
services in the field of networking, storage, security, 
telephony, wireless communications and electronic 
commerce; retail services in relation to computers, 
computer hardware and software, computer 
accessories and computer apparatus, 
telecommunications apparatus and 
telecommunications services, metal chains and 
locks, hand tools, flashlights and torches, 
accessories for motor cars and motor land vehicles, 
jewellery, clocks, watches, pins, printed matter, 
publications and books, stationery, pens, pencils and 
writing material, luggage, bags and items of leather 
and imitations of leather, umbrellas and umbrella 
cases, key tags, vinyl banners, household and 
kitchen utensils and containers, glassware, porcelain 
and earthenware, flasks, tumblers and mugs, 
lanyards, textiles and textile goods and blankets and 
towels, clothing, footwear and headgear, games toys 
and playthings, sports and golf equipment and 
electronic and computer games and software; 
information and advisory services, all relating to the 
aforesaid, including the provision of such services on-
line from a computer network or via the Internet or 
extranets; online services in the form of the provision 
of information on online commerce; online services in 
the form of the provision of information on the 
storage of data on computer and telecommunications 
networks and systems; online retail store services 
featuring computer software provided via the Internet 
and other communication networks; retail store 
services featuring computer software for use on 
mobile devices, wireless telecommunications 
devices, and other consumer electronics; business 
consulting and management services for the energy 
industry; business consulting and advisory services in 
the field of energy efficiency and smart grid 
technology; business consulting and advisory 
services for businesses and individuals on issues of 
environmental impact, conservation and economic 
analysis for business purposes; economic consulting 
for the industrial and commercial sectors for 
planning, organizing, monitoring and carrying out 
unique and complex projects in different sectors of 
one or several companies; all included in Class 35.

שירותי פרסום ועסק; ניהול עסק, ניהול עסק; תפקודי משרד; 
חיבור, אחסון, ניתוח ואחזור ניתונים ומידע; שירותי ייעוץ עסקי; 
ייעוץ ועזרה בהנהלת עסק; הספקת מידע עסקי, מידע מסחרי, 
מחקר עסקי ומידע עסקי סטטיסטי; הספקה של מקום פרסום 
הכולל הספקה של מקום פרסום מקוון;   שירותי ייעוץ עסקי 

בתחום רשתות, אחסון, אבטחה, טלפוניה, תקשורת אלחוטית 
ומסחר אלקטרוני; שירותי קמעוניים בקשר למחשבים, חומרת 
ותוכנת מחשב, אביזרי מחשב והתקן למחשב, התקן לתקשורת 

טלפונית ושירותי תקשורת טלפונית, שרשרות ומנעולים 
מתכתיים, כלי ידני, פנסים ולפידים, אביזרים עבור מכוניות מנוע 
כלי-רכב מנוע ליבשה, תכשיטים, שעונים, שעוני-יד, סיכות, 
חומר מודפס, פרסומים וספרים, נייר מכתב, עטים, עפרונות 

וכלי כתיבה, מזוודות, תיקים ופריטי עור ועור מלאכותי, מטריות 
ותיקי מטריות, תגים למפתח, שלטים מויניל, כלים ומכלים 

למשק הבית ולמטבח, כלי זכוכית, חרסינה, כלי חרס, בקבוקים, 
  כוסות וספלים, שרוכים קישוטיים, אריג ומוצרי אריג שמיכות 
ומגבות, ביגוד, הנעלה, כובע, משחקים, צעצועים וכלי משחק, 
ציוד ספורט וגולף ומשקים אלקטרוניים ולמחשב ותוכנה; שירותי 

מידע וייעוץ, הקשור להנ"ל, הכולל הספקה מקוונת של 
השירותים מרשת מחשב או באמצאות האינטרנט או 

רשתות-חיצוניות; שירותים מקוונים בצורה של הספקת מידע 
מסחרי מקוון; שירותים מקוונים בצורה של הספקת מידע 

הקשור לאחסון נתונים במחשב וברשתות ובמערכות תקשורת 
טלפונית; שירותי חנות קמעונית מקוון שכולל תוכנת מחשב 
שמסופק באמצעות האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות; 

שירותי חנות קמעונית שכולל תוכנת מחשב לשימוש במתקנים 
ניידים, מתקנים לתקשורת טלפונית אלחוטית, ואלקטרוניקה 
מסחרית אחרת; שירותי ייעוץ עסקי וניהול לתעשיית אנרגיה; 
שירותי ייעוץ וייעוץ עסקי בתחום יעילות אנרגיה וטכנולוגית 
רשת חכמה; שירותי ייעוץ וייעוץ עסקי עבור עסקים ואנשים 

פרטיים בנושאי השפעה סביבתי, שימור וניתוח כלכלי למטרות 
עסקיות; ייעוץ כלכלי עבור מגזר התעשייתי והמסחרי לתכנון, 
ארגון, עיקוב וביצוע פרויקטים מיוחדים ומסובכים במגזרים 

שונים באחד או יותר חברות; הכל הלול בסוג 35.                    
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Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; financing services for the lease or 
purchase of computer hardware and computer 
software; charitable and philanthropic services, 
namely, providing grants to non-profit organizations 
and non-governmental organizations, and providing 
funding for addressing basic human needs, 
improving access to quality education, increasing 
individual economic opportunity and disaster 
response and relief efforts; providing grants to non-
profit organizations and non-governmental 
organizations; all included in Class 36.

ביטוח; קורות פיננסיות; קורות כספיות; קורות נדל"ן; שירותים 
פיננסיים עבור השכרה או קנייה של חומרת מחשב ותוכנת 
מחשב; שירותי צדקה ונדיב-לב, כלומר, הספקת מענקים 

לארגונים שלא למטרות רווח וארגונים לא-ממשלתיים, והספקת 
מימון וטיפול לצרכים אנושיים בסיסיים, שיפור נגישות לחינוך 
איכותי, הגדלת הזדמנויות כלכליות לאנשים פרטיים תגובה 
לאסון ומבצעי סיוע; הספקות מענקים לארגונים שלא למטרת 
רווח וארגונים לא-ממשלתיים; הכל כלול בסוג 36.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services; providing online 
information in the field of telecommunications and 
telephony systems; the broadcasting of programs via 
computer networks; providing telephone conferencing 
services; providing video conferencing services; 
providing broadcast telecommunications integration 
services; communications via electronic platforms; 
electronic data interchange services; 
telecommunications services for file creation, 
maintenance and document and information 
exchange services; communications services via the 
intranet, extranet, Internet and other electronic 
means; provision of telecommunications access to 
databases and the internet; voice messaging in the 
form of the recording and subsequent transmission of 
voice messages; web conferencing services; 
telephony services; information, consultancy and 
advisory services relating to all the aforesaid services 
including such services provided on-line or via the 
Internet or extranets; online services in the form of 
the provision of information on telecommunications 
systems, IP telephony systems; online services in the 
form of the provision of information on voice and 
wireless communications; providing access to 
electronic communications networks and electronic 
databases; transfer and dissemination of information 
and data via computer networks; providing access to 
the Internet; providing access to and leasing access 
time to computer databases and networks; all 
included in Class 38.

שירותי תקשורת טלפונית; הספקת מידע מקוון בתחום 
תקשורת טלפונית ומערכות טלפוניות; שידור תוכניות באמצעות 

רשתות מחשב; הספקת שירותי פגישה טלפונית; שירותי 
הספקת פגישת וידיאו; שירותי הספקת שילוב שידור ותקשורת 
טלפונית; תקשורת באמצעות בסיס אלקטרוני; שירותי החלפה 

של נתונים אלקטרוניים;
שירותי תקשורת טלפונית לפתיחת תיקים, שירותי אחזקה 

ומסמך וחילוף מידע; שירותי תקשורת באמצעות רשת-פנימי, 
רשת-חיצוני, אינטרנט ואמצעים אלקטרוניים אחרים; הודעות 

קוליות בצורה של הקלטה ואחר-כך העברה של הודעות קוליות; 
שירותי פגישות ברשת; שירותי טלפוניה; שירותי מידע, ייעוץ 
וייעוץ הקשור לכל השירותים הנ"ל שכולל את השירותים 

המסופקים מקוונים או באמצעות האינטרנט או 
רשתות-חיצוניות; 

שירותים מקוונים בצורה של הספקת מידע על אודות מערכות 
תקשורת טלפונית, מערכות טלפוניה IP ; שירותים מקוונים 

בצורה של הספקת מידע על אודות תקשורת קולית ואלחוטית; 
הספקת גישה לרשתות תקשורת אלקטרונית ובסיסי נתונים 
אלקטרוניות; העברה והפצה של מידע ונתונים באמצעות 
רשתות מחשב; הספקת גישה לאינטרנט; הספקת גישה 

והשכרת פרק זמן לגישה לבסיסי נתונים במחשב ורשתות; הכל 
כלול בסוג 38.   
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Class: 41 סוג: 41

Education and entertainment services; educational, 
instructional and training services; educational 
services in the form of the provision of classroom 
training, testing, workshops, conferences, training 
courses, seminars and the distribution of course 
materials for computer networking, broadband 
networks, computer systems, telecommunications 
systems, IP telephony, cable television systems, 
security and storage; the provision of entertainment 
services all provided via broadcasting across 
broadband networks; testing services to determine 
professional skills in the field of networking, computer 
systems, telecommunications systems, IP telephony; 
arranging and conducting educational and training 
conferences and seminars; production of educational 
sound and video recordings; lease, hire and rental of 
instructional and teaching materials; provision of 
education on-line from a computer database or via 
the Internet or extranets; conducting courses, 
seminars and workshops; administration of 
qualification and certification schemes; design, 
setting, administering and marking examinations; 
testing of people; employment and career advice; on-
line services in the form of the provision of training 
information via computer networks in the field of 
computer networking; information, consultancy and 
advisory services relating to all the aforesaid services 
including such services provided on-line or via the 
Internet or extranets; all included in Class 41.

שירותי חינוך ובידור; שירותים חינוכיים, חינוכיים, ומכשירים; 
שירותי חינוך בצורה של הספקת הכשרה לכיתה, אבחנה, 

סדנה, ועידות, קורסי הכשרה, סמינרים, והפצה חומרי קורס על 
אודות רשתות מחשב, רשתות טווח תדרים רחב, מערכות 
מחשב, מערכות תקשורת טלפונית, טלפוניה IP, מערכות 

טלוויזיה בכבלים, אבטחה
 ואחסון;   הספקה של שירותי בידור שמסופק באמצעות שידור 

לרוחב רשתות טווח תדרים רחב; שירותי אבחון לקביעת 
מיומנות מקצועית בתחום רשתות, מערכות מחשב, מערכות 
תקשורת טלפונית, טלפוניה IP ; סידור וניהול ועידות וסמינרים 
חינוכיים ומכשירים; ייצור הקלטות קוליות ווידיאו חינוכיות; 

חכירה, שכירה ושכירה של חומרי הוראה והדרכה; הספקה של 
חינוך מקוון מבסיס נתונים במחשב או באמצעות האינטרנט או 
רשתות-חיצוניות; ניהול קורסים, סמינרים וסדנאות;  ניהול 

תוכניות הכשרה ואישור; תכנון, קביעה, ניהול ובחינת מבחנים; 
אבחון אנשים; ייעוץ תעסוקה וקרירה; שירותים מקוונים בצורה 
של אספקה של מידע שקשור להכשרה באמצעות רשתות 
מחשב בתחום של רשתות מחשב; שירותי מידע ייעוץ וייעוץ 
שקשור לכל שירותי הנ"ל וכולל השירותים שמסופקים מקוונים 
או באמצעות האינטרנט או רשתות-חיצוניות; הכל כלול בסוג 

.41
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 42 סוג: 42

Computer consulting and support services; customer 
support services in connection with computer 
hardware, computer software, computer networking 
equipment and services, telephony systems, 
telecommunication equipment, IP telephony, 
broadcasting across broadband networks; customer 
support services in connection with computer 
hardware and software for use in interconnecting, 
managing and operating local and wide area 
networks, namely, computer network design, 
computer consultation services, updating of computer 
software, computer systems analysis, cable 
television systems, and engineering services; 
providing technical consultation in connection with 
computer hardware, computer software, computer 
networking equipment, telephony systems, 
telecommunications equipment, IP telephony, and 
telecommunication systems, computer network 
design, storage design, security of networks, and 
voice and wireless communications; application 
service provider (ASP) services, in the form of 
hosting the software applications of others; the 
monitoring of computer systems and computer 
networks for security purposes; computer network 
design, storage design, security of networks, voice 
and wireless communications; leasing and hiring of 
computer hardware and/or computer software; 
computer services; consultancy, design, testing, 
engineering, research and advisory services, all 
relating to computers, computer networks, computer 
software and computer programming; web site 

שירותי ייעוץ ותמיכה למחשב; שירותי תמיכת לקוח שקשור 
לחומרת מחשב, תוכנת מחשב, ציוד ושירותי לרשתות מחשב, 
מערכות טלפוניה, ציוד תקשורת טלפונית, טלפוניה IP, שידור 

לרוחב רשתות טווח תדרים רחב;
שירותי תמיכת לקוח שקשור לחומרת ותוכנת מחשב לשימוש 
בחיבור אחד לשני, ניהול, והפעלת רשתות מקומיות ואזוריות, 
כלומר, תכנון רשתות מחשב, שירותי ייעוץ למחשב, עדכון 
תוכנת מחשב, ניתוח של מערכות מחשב, מערכות טלוויזיה 

בכבלים, שירותי הנדסה; הספקת ייעוץ טכנית שקשור לחומרת 
מחשב, תוכנת מחשב, ציוד לרשתות מחשב, מערכות טלפוניה, 

ציוד לתקשורת טלפונית, טלפוניה IP, ומערכות תקשורת 
טלפונית, תכנון רשת מחשב, תכנון אחסון, רשתות של אבטחה, 

ותקשורת קולית ואלחוטית; שירותי ספק שירות 
אפליקציה(ASP), בצורה של אירוח אפליקציות תוכנה של 
אחרים; פיקוח על מערכות מחשב ורשתות מחשב למטרות 
ביטחוניות; תכנון רשת מחשב, תכנון אחסון, אבטחה של 

רשתות, תקשורת קולית ואלחוטית; חכירה והשכרה של חומרת 
מחשב ו/או תוכנת מחשב; שירותי מחשב; שירותי ייעוץ, תכנון, 

אבחון, הנדסה, מחקר וייעוץ, שקשור למחשבים, רשתות 
מחשב, תוכנת מחשב ותוכנת מחשב; שירותי תכנון אתרים; 

תוכנת מחשב; ניתוח מערכות מחשב; שיתוף זמן מחשב; מחקר 
ופיתוח של חומרת ותוכנת מחשב; שירותים טכניים שקשורים 
למחשיבים; חכירה והשכרה של מחשיבים; אחזקה ושדרוג של 
תוכנת מחשב; תכנון של תוכנת מחשב; חכירה של בסיס נתונים 

למחשב; אירוח אתרים; שירותי רשתות מחשב, שירותי 
קו-עזרה למחשב; שירותי תמיכה טכנית שקשור לחומרת 
מחשב, תוכנת מחשב, רשתות מחשב והאינטרנט; שירותי 

רשתות מחשב; שירותים טכניים מקוונים עבור חיפוש, אחזור, 
מפתח וארגון של נתונים ברשתות תקשורת אלקטרונית 

ולשיפור ביצוע ותפקוד של רשתות אילו; שירותי מידע, ייעוץ 

י"ח טבת תשע"ג - 43031/12/2012



 Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

Address: 170 West Tasman Drive, San Jose, California 
95134, U.S.A.

Identification No.: 800495

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

design services; computer programming; computer 
systems analysis; computer timesharing; research 
and development of computer hardware and 
software; technological services relating to 
computers; rental and leasing of computers; 
maintenance and upgrading of computer software; 
computer software design; computer database 
leasing; hosting of web sites; computer network 
services; computer help-line services; technical 
support services relating to computer hardware, 
computer software, computer networks and the 
Internet; computer network services; on-line technical 
services for the search, retrieval, indexing and 
organisation of data on electronic communication 
networks and for enhancing the performance and 
function of such networks; information, consultancy 
and advisory services relating to all the aforesaid 
services including such services provided on-line or 
via the Internet or extranets; provision of security and 
security systems to monitor the use of telephone and 
telecommunication networks and to prevent hackers 
and non authorised users from accessing such 
systems; the monitoring and prevention of computer 
viruses; online services in the form of the provision of 
information on computer networks, broadband 
networks, the testing of computer and 
telecommunication systems and computer systems; 
online services in the form of the provision of 
information on security and the monitoring of 
telecommunications and computer networks 
systems; computer services, namely, operating 
computer systems and computer networks featuring 
broadband transmission and energy transmission 
software for public utilities and others; designing, 
developing, implementing, and maintaining software 
for smart grid and utilities; consulting services in the 
fields of energy measurement to improve energy 
efficiency; consulting services provided to local 
governments in the field of development of electrical 
services and renewable energy resources; consulting 
in the field of the design and development of 
virtualization technologies for enterprises and 
businesses; consulting in the field of the design and 
development of smart grid technology; all included in 
Class 42.

וייעוץ שקשור לכל השירותים הנ"ל ובתוכם שירותים המסופקים 
מקוונים או באמצעות האינטרנט או רשתות-חיצוניות;  הספקה 

של אבטחה ומערכות אבטחה לפיקוח על רשתות טלפון 
ותקשורת טלפונית ולמנוע האקרים ומשתמשים לא מאושרים 
לגישה למערכות אילו; פיקוח על ומניעה של ווירוסי מחשב; 
שירותים מקוונים בצורה של הספקה של מידע על אודות 

רשתות מחשב, רשתות טווח תדרים רחב, אבחון של מחשבים 
ומערכות תקשורת טלפוניות ומערכות מחשב;  שירותים 

מקוונים בצורה של הספקת מידע על אודות אבטחה ופיקוח ב 
מערכות תקשורת טלפונית ורשתות מחשב; שירותי מחשב, 

כלומר, הפעלת מערכות מחשב ורשתות מחשב שכולל העברה 
לטווח תדרים רחב ותוכנה להעברת אנרגיה לשירותי ציבור 
ואחרים; תכנון, פיתוח, יישום, ואחזקת תוכנה לרשת חכמה 

ושירותים; שירותי ייעוץ בתחומים מדידת אנרגיה לשיפור יעילות 
אנרגטית;  שירותי ייעוץ שמסופק לממשל המקומי בתחום 
פיתוח שירותים חשמליים ומקורות אנרגיה מחוזרת; ייעוץ 

בתחום תכנון ופיתוח של טכנולוגיות וירטואליזציה עבור יוזמות 
ועסקים; ייעוץ בתחום תכנון ופיתוח של טכנולוגית רשת חכמה; 

הכל כלול בסוג 42.  
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ProStar

Trade Mark No. 241548 מספר סימן

Application Date 26/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: International Truck Intellectual Property 
Company, LLC

Address: 4201 Winfield Road, Warrenville, Illinois, 60555, 
U.S.A.

Identification No.: 802258

(Illinois Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Land vehicles, namely trucks, buses and structural 
parts  therefore.

כלי רכב יבשתיים, דהיינו, משאיות, אוטובוסים וחלקים מבניים 
שלהם               
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TSUMI

Trade Mark No. 241551 מספר סימן

Application Date 06/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Golf Group A.K. Ltd שם: קבוצת גולף א.ק. בע"מ

Address: 57 Pinchas Rozen Street Hadar Yosef, Tel Aviv, 
Israel

כתובת : רחוב פנחס רוזן 57 הדר יוסף, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510289564מספר זיהוי: 510289564

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldfarb, Levy, Eran, Meiri, Advs.

Address: Electra Tower, 98 Ygal Alon St., Tel Aviv, 
67891, Israel

שם: גולדפרב, לוי, ערן, מאירי, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, רח' יגאל אלון 98, תל אביב, 67891, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Textile and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; all included in class 
24.

אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסוי 
מיטה ושולחן; הנכללים כולם בסוג 24.                                 

  

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

י"ח טבת תשע"ג - 43331/12/2012



NUTRIOLI

Trade Mark No. 241552 מספר סימן

Application Date 26/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: RAGASA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.

Address: Av. Dr. José Eleuterio González 2815, Col. 
Mitras Norte Monterrey, 64320, N.L., Mexico

Identification No.: 802271

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gad Benett

Address: Menahem Plaut, P.O.B. 94, Rehovot, 76706, 
Israel

שם: גד בנט

כתובת : מנחם פלאוט 8, ת.ד. 94, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Edible oils and fats ; all included in class 29 שמני ושומני מאכל ; הנכללים כולם בסוג 29                 

י"ח טבת תשע"ג - 43431/12/2012



Trade Mark No. 241553 מספר סימן

Application Date 26/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: RAGASA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.

Address: Av. Dr. José Eleuterio González 2815, Col. 
Mitras Norte Monterrey, 64320, N.L., Mexico

Identification No.: 802271

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gad Benett

Address: Menahem Plaut, P.O.B. 94, Rehovot, 76706, 
Israel

שם: גד בנט

כתובת : מנחם פלאוט 8, ת.ד. 94, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Edible oils and fats ; all included in class 29 שמני ושומני מאכל ; הנכללים כולם בסוג 29                 

י"ח טבת תשע"ג - 43531/12/2012



WELLENCE

Trade Mark No. 241554 מספר סימן

Application Date 26/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Dow Chemical Company

Address: Midland, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 945

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in the manufacture of 
pharmaceuticals, cosmetics, food and beverages; all 
included in class 1.

כימיקלים לשימוש בייצור תכשירים רוקחיים, תמרוקים, מזון 
ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 1.                                       
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APPSHAPE

Trade Mark No. 241558 מספר סימן

Application Date 26/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Radware Ltd. שם: רדוור בע"מ

Address: 22 Raoul Wallenberg St., Tel Aviv, 69719, Israel כתובת : רח' ראול וולנברג 22, תל אביב-יפו, 69719, ישראל

Identification No.: 520044371מספר זיהוי: 520044371

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software and hardware designed for application 
delivery and load balancing which are tailored and 
customized for specific enterprise applications; all 
included in class 9.

תוכנה וחומרה להספקת אפליקציות ולאיזון עומסים המותאמות 
לאפליקציות ספציפיות של ארגונים; הנכללים כולם בסוג 9        
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CIRQUE DU SOLEIL

Trade Mark No. 241559 מספר סימן

Application Date 26/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded media for the storage and reproduction 
of sound and/or video, featuring music and/or 
theatrical or dramatic performances, namely, audio 
discs, video discs, compact discs, digital versatile 
disks, interactive compact discs, diskettes, motion 
picture films featuring musical, theatrical and 
dramatic performances; cases for holding compact 
discs and digital versatile disks; sunglasses and 
sunglasses cases; eyeglasses and eyeglass cases; 
decorative magnets; entertainment and educational 
software, namely, multimedia interactive computer 
game software, multimedia software recorded on CD-
ROM and other read-only formats featuring 
entertainment and/or education in the fields of music, 
drama and variety acts; magnetically-encoded debit 
cards for use in public telephones; music, sound and 
video recording media, downloadable music, sound 
and video recording media; computer mouses and 
mouse pads; carrying cases and protective covers for 
pagers, phones, PDAs (Personal Digital Assistants), 
tablet computers and MP3 players; cellular phone 
accessory charms; USB hardware; video, computer 
and electronic games; all included in class 9

מדיה מוקלט מראש לאחסון ושחזור של קול  ו/או וידאו המכיל 
מוסיקה ו/או מופעי תיאטראליים או מופעי דרמה, 

דהיינו,תקליטורי אודיו, תקליטורי וידאו, תקליטורים, דיסקי 
DVD , תקליטורים אינטראקטיביים, דיסקטים, סרטי קולנוע 

המכילים מופעים מוסיקליים, תיאטראליים, ודרמתיים; קופסאות 
לאחסון תקליטורים ודיסקי  ;DVD משקפי שמש וקופסאות 

למשקפי שמש; משקפי ראיה וקופסאות למשקפי ראיה; מגנטים 
דקורטיביים; תכנה לבידור ולחינוך, דהיינו, תוכנת משחק 

מחשב מולטימדיה אינטראקטיבית, תוכנת מולטימדיה מוקלטת 
על CD ROM ועל פורמטים אחרים לקריאה בלבד המכילים 
חומרי בידור ו/או חינוך בתחומים של מוסיקה, דרמה והצגות; 
כרטיסי חיוב עם קידוד מגנטי לשימוש בטלפונים ציבוריים; 
מדיה להקלטת מוסיקה, קול ווידאו, מוזיקה להורדה, מדיה 
להקלטת קול ווידאו; עכברים למחשב ומשטחים לעכבר; 
נרתיקים ומכסי מגן לביפרים, טלפונים, מחשבי כף יד, 

טאבלטים ונגני MP3; אביזרי נוי לטלפונים סלולאריים; כונן 
USB; משחקי וידאו, משחקי מחשב ומשחקי אלקטרוניים; 

הנכללים כולם בסוג 9                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 16 סוג: 16

Paper goods, namely, magazines, brochures, 
souvenir programs, books and commemorative 
books regarding circuses, entertainment and the arts, 
posters, lithographs, calendars, diaries, memo pads, 
decalcomanias, decorative tattoos, paper flags, 
banners and pennants, colouring books, painting and 
colouring sets for children, comic books, scrap books, 
address books, bookmarks, letter openers, photo 
albums, appointment books, loose-leafs binders, gift 
wrapping paper; paper and plastic bags for shopping, 
for packaging; general purpose bags, merchandise 
bags, plastic reusable tote bags, plastic reusable gift 
bags, fabric gift bags; stationery; framed pictures; 
pens, pencils, desk sets, pen and pencil sets; not 
magnetically-encoded debit cards for use in public 
telephones; printed publications related to music; 
book ends; pencil cases; paperweights; greeting 
cards, post cards, note cards; pictures; agendas; 
note books, note pads; sticker books; folders, file 
folders, paper folders; paintings; paper coasters and 
paper place mats; all included in class 16

מוצרי נייר, דהיינו, מגזינים, חוברות, גיליונות למזכרת, ספרים 
וספרי זיכרון בנושא קרקסים, בידור ואמנויות, כרזות, 

ליטוגרפיות, לוחות שנה, יומני תזכורות, דקלקומניה, קעקועים 
דקורטיביים, נייר דגלים, כרזות ודגלונים, חוברות צביעה, סטים 
של ציור וצביעה לילדים, ספרי קומיקס, אלבומי הדבקות, פנקסי 

כתובות, סימניות, סכיני מכתבים, אלבומי תמונות, יומני 
פגישות, קלסרים, נייר עטיפה; שקיות פלסטיק ונייר לקניות, 
לאריזות; שקיות למטרות כלליות, שקיות לסחורה, תיקי 

פלסטיק גדולים לשימוש חוזר, מארזי שי מפלסטיק לשימוש 
חוזר, מארזי שי מבד; צרכי כתיבה; תמונות ממוסגרות; עטים, 
עפרונות, סטים לשולחני-כתיבה, סטים לעטים ועפרונות; 

כרטיסי חיוב עם קידוד לא-מגנטית לשימוש בטלפונים ציבוריים, 
פרסומים מודפסים בעניין מוזיקה; תומכי ספרים; קלמרים; 
משקולות נייר; כרטיסי ברכה, גלויות, הדפסים, פתקים; 

תמונות; יומנים; מחברות, פנקסים; אלבומי מדבקות; תיקיות, 
תיקיות קבצים, תיקיות מנייר; ציורים; תחתיות נייר ומפיות נייר; 
הנכללים כולם בסוג 16                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

י"ח טבת תשע"ג - 43831/12/2012



 Owners

Name: CIRQUE DU SOLEIL i.i.i. S.A.

Address: 16, Avenue Pasteur, Grand Duchy of 
Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 73653

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, conception, 
creation, production, and presentation of theatrical 
performances; conception, creation, production, 
distribution and presentation of audio-visual works; 
production of multimedia theatrical performances; 
casino services; all included in class 41

שירותי בידור, דהיינו, רעיון, יצירה, הפקה והצגת מופעים 
תיאטראליים; רעיון, יצירה, הפקה, הפצה והצגה של יצירות 
אודיו-ויזואליות; הפקה של מופעים תיאטראליים מולטימדיה; 
שירותי קזינו; הנכללים כולם בסוג 41                                   
                                                                                    

                                                                      

י"ח טבת תשע"ג - 43931/12/2012



Trade Mark No. 241560 מספר סימן

Application Date 26/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded media for the storage and reproduction 
of sound and/or video, featuring music and/or 
theatrical or dramatic performances, namely, audio 
discs, video discs, compact discs, digital versatile 
disks, interactive compact discs, diskettes, motion 
picture films featuring musical, theatrical and 
dramatic performances; cases for holding compact 
discs and digital versatile disks; sunglasses and 
sunglasses cases; eyeglasses and eyeglass cases; 
decorative magnets; entertainment and educational 
software, namely, multimedia interactive computer 
game software, multimedia software recorded on CD-
ROM and other read-only formats featuring 
entertainment and/or education in the fields of music, 
drama and variety acts; magnetically-encoded debit 
cards for use in public telephones; music, sound and 
video recording media, downloadable music, sound 
and video recording media; computer mouses and 
mouse pads; carrying cases and protective covers for 
pagers, phones, PDAs (Personal Digital Assistants), 
tablet computers and MP3 players; cellular phone 
accessory charms; USB hardware; video, computer 
and electronic games; all included in class 9

מדיה מוקלט מראש לאחסון ושחזור של קול  ו/או וידאו המכיל 
מוסיקה ו/או מופעי תיאטראליים או מופעי דרמה, 

דהיינו,תקליטורי אודיו, תקליטורי וידאו, תקליטורים, דיסקי 
DVD , תקליטורים אינטראקטיביים, דיסקטים, סרטי קולנוע 

המכילים מופעים מוסיקליים, תיאטראליים, ודרמתיים; קופסאות 
לאחסון תקליטורים ודיסקי  ;DVD משקפי שמש וקופסאות 

למשקפי שמש; משקפי ראיה וקופסאות למשקפי ראיה; מגנטים 
דקורטיביים; תכנה לבידור ולחינוך, דהיינו, תוכנת משחק 

מחשב מולטימדיה אינטראקטיבית, תוכנת מולטימדיה מוקלטת 
על CD ROM ועל פורמטים אחרים לקריאה בלבד המכילים 
חומרי בידור ו/או חינוך בתחומים של מוסיקה, דרמה והצגות; 
כרטיסי חיוב עם קידוד מגנטי לשימוש בטלפונים ציבוריים; 
מדיה להקלטת מוסיקה, קול ווידאו, מוזיקה להורדה, מדיה 
להקלטת קול ווידאו; עכברים למחשב ומשטחים לעכבר; 
נרתיקים ומכסי מגן לביפרים, טלפונים, מחשבי כף יד, 

טאבלטים ונגני MP3; אביזרי נוי לטלפונים סלולאריים; כונן 
USB; משחקי וידאו, משחקי מחשב ומשחקי אלקטרוניים; 

הנכללים כולם בסוג 9                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

י"ח טבת תשע"ג - 44031/12/2012



 Owners

Name: CIRQUE DU SOLEIL i.i.i. S.A.

Address: 16, Avenue Pasteur, Grand Duchy of 
Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 73653

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Class: 16 סוג: 16

Paper goods, namely, magazines, brochures, 
souvenir programs, books and commemorative 
books regarding circuses, entertainment and the arts, 
posters, lithographs, calendars, diaries, memo pads, 
decalcomanias, decorative tattoos, paper flags, 
banners and pennants, colouring books, painting and 
colouring sets for children, comic books, scrap books, 
address books, bookmarks, letter openers, photo 
albums, appointment books, loose-leafs binders, gift 
wrapping paper; paper and plastic bags for shopping, 
for packaging; general purpose bags, merchandise 
bags, plastic reusable tote bags, plastic reusable gift 
bags, fabric gift bags; stationery; framed pictures; 
pens, pencils, desk sets, pen and pencil sets; not 
magnetically-encoded debit cards for use in public 
telephones; printed publications related to music; 
book ends; pencil cases; paperweights; greeting 
cards, post cards, note cards; pictures; agendas; 
note books, note pads; sticker books; folders, file 
folders, paper folders; paintings; paper coasters and 
paper place mats; all included in class 16

מוצרי נייר, דהיינו, מגזינים, חוברות, גיליונות למזכרת, ספרים 
וספרי זיכרון בנושא קרקסים, בידור ואמנויות, כרזות, 

ליטוגרפיות, לוחות שנה, יומני תזכורות, דקלקומניה, קעקועים 
דקורטיביים, נייר דגלים, כרזות ודגלונים, חוברות צביעה, סטים 
של ציור וצביעה לילדים, ספרי קומיקס, אלבומי הדבקות, פנקסי 

כתובות, סימניות, סכיני מכתבים, אלבומי תמונות, יומני 
פגישות, קלסרים, נייר עטיפה; שקיות פלסטיק ונייר לקניות, 
לאריזות; שקיות למטרות כלליות, שקיות לסחורה, תיקי 

פלסטיק גדולים לשימוש חוזר, מארזי שי מפלסטיק לשימוש 
חוזר, מארזי שי מבד; צרכי כתיבה; תמונות ממוסגרות; עטים, 
עפרונות, סטים לשולחני-כתיבה, סטים לעטים ועפרונות; 

כרטיסי חיוב עם קידוד לא-מגנטית לשימוש בטלפונים ציבוריים, 
פרסומים מודפסים בעניין מוזיקה; תומכי ספרים; קלמרים; 
משקולות נייר; כרטיסי ברכה, גלויות, הדפסים, פתקים; 

תמונות; יומנים; מחברות, פנקסים; אלבומי מדבקות; תיקיות, 
תיקיות קבצים, תיקיות מנייר; ציורים; תחתיות נייר ומפיות נייר; 
הנכללים כולם בסוג 16                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, conception, 
creation, production, and presentation of theatrical 
performances; conception, creation, production, 
distribution and presentation of audio-visual works; 
production of multimedia theatrical performances; 
casino services; all included in class 41

שירותי בידור, דהיינו, רעיון, יצירה, הפקה והצגת מופעים 
תיאטראליים; רעיון, יצירה, הפקה, הפצה והצגה של יצירות 
אודיו-ויזואליות; הפקה של מופעים תיאטראליים מולטימדיה; 
שירותי קזינו; הנכללים כולם בסוג 41                                   
                                                                                    

                                                                      

י"ח טבת תשע"ג - 44131/12/2012



Trade Mark No. 241561 מספר סימן

Application Date 26/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded media for the storage and reproduction 
of sound and/or video, featuring music and/or 
theatrical or dramatic performances, namely, audio 
discs, video discs, compact discs, digital versatile 
disks, interactive compact discs, diskettes, motion 
picture films featuring musical, theatrical and 
dramatic performances; cases for holding compact 
discs and digital versatile disks; sunglasses and 
sunglasses cases; eyeglasses and eyeglass cases; 
decorative magnets; entertainment and educational 
software, namely, multimedia interactive computer 
game software, multimedia software recorded on CD-
ROM and other read-only formats featuring 
entertainment and/or education in the fields of music, 
drama and variety acts; magnetically-encoded debit 
cards for use in public telephones; music, sound and 
video recording media, downloadable music, sound 
and video recording media; computer mouses and 
mouse pads; carrying cases and protective covers for 
pagers, phones, PDAs (Personal Digital Assistants), 
tablet computers and MP3 players; cellular phone 
accessory charms; USB hardware; video, computer 
and electronic games; all included in class 9

מדיה מוקלט מראש לאחסון ושחזור של קול  ו/או וידאו המכיל 
מוסיקה ו/או מופעי תיאטראליים או מופעי דרמה, 

דהיינו,תקליטורי אודיו, תקליטורי וידאו, תקליטורים, דיסקי 
DVD , תקליטורים אינטראקטיביים, דיסקטים, סרטי קולנוע 

המכילים מופעים מוסיקליים, תיאטראליים, ודרמתיים; קופסאות 
לאחסון תקליטורים ודיסקי  ;DVD משקפי שמש וקופסאות 

למשקפי שמש; משקפי ראיה וקופסאות למשקפי ראיה; מגנטים 
דקורטיביים; תכנה לבידור ולחינוך, דהיינו, תוכנת משחק 

מחשב מולטימדיה אינטראקטיבית, תוכנת מולטימדיה מוקלטת 
על CD ROM ועל פורמטים אחרים לקריאה בלבד המכילים 
חומרי בידור ו/או חינוך בתחומים של מוסיקה, דרמה והצגות; 
כרטיסי חיוב עם קידוד מגנטי לשימוש בטלפונים ציבוריים; 
מדיה להקלטת מוסיקה, קול ווידאו, מוזיקה להורדה, מדיה 
להקלטת קול ווידאו; עכברים למחשב ומשטחים לעכבר; 
נרתיקים ומכסי מגן לביפרים, טלפונים, מחשבי כף יד, 

טאבלטים ונגני MP3; אביזרי נוי לטלפונים סלולאריים; כונן 
USB; משחקי וידאו, משחקי מחשב ומשחקי אלקטרוניים; 

הנכללים כולם בסוג 9                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

י"ח טבת תשע"ג - 44231/12/2012



Class: 16 סוג: 16

Paper goods, namely, magazines, brochures, 
souvenir programs, books and commemorative 
books regarding circuses, entertainment and the arts, 
posters, lithographs, calendars, diaries, memo pads, 
decalcomanias, decorative tattoos, paper flags, 
banners and pennants, colouring books, painting and 
colouring sets for children, comic books, scrap books, 
address books, bookmarks, letter openers, photo 
albums, appointment books, loose-leafs binders, gift 
wrapping paper; paper and plastic bags for shopping, 
for packaging; general purpose bags, merchandise 
bags, plastic reusable tote bags, plastic reusable gift 
bags, fabric gift bags; stationery; framed pictures; 
pens, pencils, desk sets, pen and pencil sets; not 
magnetically-encoded debit cards for use in public 
telephones; printed publications related to music; 
book ends; pencil cases; paperweights; greeting 
cards, post cards, note cards; pictures; agendas; 
note books, note pads; sticker books; folders, file 
folders, paper folders; paintings; paper coasters and 
paper place mats; all included in class 16

מוצרי נייר, דהיינו, מגזינים, חוברות, גיליונות למזכרת, ספרים 
וספרי זיכרון בנושא קרקסים, בידור ואמנויות, כרזות, 

ליטוגרפיות, לוחות שנה, יומני תזכורות, דקלקומניה, קעקועים 
דקורטיביים, נייר דגלים, כרזות ודגלונים, חוברות צביעה, סטים 
של ציור וצביעה לילדים, ספרי קומיקס, אלבומי הדבקות, פנקסי 

כתובות, סימניות, סכיני מכתבים, אלבומי תמונות, יומני 
פגישות, קלסרים, נייר עטיפה; שקיות פלסטיק ונייר לקניות, 
לאריזות; שקיות למטרות כלליות, שקיות לסחורה, תיקי 

פלסטיק גדולים לשימוש חוזר, מארזי שי מפלסטיק לשימוש 
חוזר, מארזי שי מבד; צרכי כתיבה; תמונות ממוסגרות; עטים, 
עפרונות, סטים לשולחני-כתיבה, סטים לעטים ועפרונות; 

כרטיסי חיוב עם קידוד לא-מגנטית לשימוש בטלפונים ציבוריים, 
פרסומים מודפסים בעניין מוזיקה; תומכי ספרים; קלמרים; 
משקולות נייר; כרטיסי ברכה, גלויות, הדפסים, פתקים; 

תמונות; יומנים; מחברות, פנקסים; אלבומי מדבקות; תיקיות, 
תיקיות קבצים, תיקיות מנייר; ציורים; תחתיות נייר ומפיות נייר; 
הנכללים כולם בסוג 16                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 25 סוג: 25

Clothing, wearing apparel and accessories, namely, 
tops, shirts, sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, 
cardigans, tank tops, halter tops, pants, sweat pants, 
shorts, camisoles; ladies’ and men’s lingerie; ladies’ 
and men’s underwear namely, briefs, boxer shorts, 
boy shorts, thongs, g-strings, bras, teddies, merry 
widows, body stockings, corsets, slips, garter belts, 
sarongs; sleepwear, namely, bathrobes, night shirts, 
pajamas, sleeping gowns; kimonos; coats, jackets, 
vests, dresses, skirts, blouses, rompers, swimwear; 
rainwear, namely, raincoats, rain bonnets, rain boots, 
and rain capes; ties, ascots, belts, scarves; footwear, 
namely shoes, boots, socks, tights and stockings; 
headgear, namely, hats, caps and beanies; aprons; 
masquerade costumes; all included in class 25
                                                                                     
        

הלבשה, מלבושים ואביזרים, דהיינו, עליונים, חולצות, 
סווטשרטים, חולצות טי, אפודות, סוודר, קרדיגנים, גופיות, 

חולצות ללא שרוולים העשויים מבד קל-משקל,  מכנסיים, מכנסי 
טריינינג, מכנסיים קצרים, תחתונית, לבנים לגברים ונשים; 
בגדים תחתונים לגברים ולנשים, דהיינו, תחתונים, תחתוני 

בוקסר, תחתוני בוקסר לנשים, תחתוני רצועה, חוטיני, חזיות, 
תחתוניות, מחוכים, בגדי גוף, מחוכים, מצרפות, חגורת ביריות, 

סארונגים; בגדי שינה, דהיינו, חלוקי רחצה, כותונת לילה, 
פיג'מות, חליפות שינה; קימונו; מעילים, מקטורנים,  מעילים נגד 
רוח, אפודים, שמלות, חצאיות, חולצות, אוברולים, בגדי ים; 

בגדי גשם, דהיינו, מעילי גשם, כובעי גשם, מגפי גשם, שכמיית 
גשם; עניבות, עניבות אסקוט, חגורות, צעיפים; מוצרי הנעלה, 
דהיינו נעליים, מגפיים, גרביים, מכנסיים צמודים ו גרבי-ניילון; 

כיסוי ראש, דהיינו, כובעים, כובעי מצחייה וכיפות ראש 
צבעוניות; סינרים; תחפושות לנשפים; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, conception, 
creation, production, and presentation of theatrical 
performances; conception, creation, production, 
distribution and presentation of audio-visual works; 
production of multimedia theatrical performances; 
casino services; all included in class 41

שירותי בידור, דהיינו, רעיון, יצירה, הפקה והצגת מופעים 
תיאטראליים; רעיון, יצירה, הפקה, הפצה והצגה של יצירות 
אודיו-ויזואליות; הפקה של מופעים תיאטראליים מולטימדיה; 
שירותי קזינו; הנכללים כולם בסוג 41                                   
                                                                                    

                                                                      

י"ח טבת תשע"ג - 44331/12/2012



 Owners

Name: CIRQUE DU SOLEIL i.i.i. S.A.

Address: 16, Avenue Pasteur, Grand Duchy of 
Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 73653

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 44431/12/2012



Trade Mark No. 241562 מספר סימן

Application Date 26/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: OZAKI INTERNATIONAL CO., LTD. 

Address: 8F.-2, NO.6, LN. 609, SEC. 5, CHONGXIN RD., 
NEW TAIPEI CITY, 241, SANCHONG DIST., Taiwan

Identification No.: 802270

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Speakers for computers; speakers for stereos; 
speakers for personal digital electronic devices; 
stereo housing; megaphones; megaphone housings; 
earphones; microphones; amplifier housings; stereo 
amplifiers; amplifiers for computer; electronic game 
software for handheld electronic devices; cell 
phones; cell phone cases; cell phone covers; 
protective covers and cases for cell phones, laptops 
and portable media players; computer bags; battery 
chargers; stands for personal digital electronic 
devices; electronic pens; light pens; electric cables 
and wires; charge-coupled devices, and camcorders; 
all included in class 9.

רמקולים למחשבים; רמקולים למערכות סטריאו; רמקולים 
למכשירים אלקטרוניים דיגיטאליים אישיים; כיסוי למערכות 
סטריאו; מגפונים; כיסוי למגפון; אוזניות; מיקרופונים; כיסוי 
למגברים; מגברי סטריאו; מגברים למחשב, תוכנה למשחק 
אלקטרוני עבור מכשירים אלקטרוניים ידניים; טלפונים 

סלולאריים; תיקים לטלפון סלולארי; כיסויים לטלפון סלולארי; 
כיסויי מגן ונרתיקים לטלפונים סלולאריים, מחשבים ניידים ונגני 

מדיה ניידים; תיקים למחשב; מטענים לסוללות; מעמדים 
למכשירים אלקטרוניים דיגיטאליים אישיים; עטים אלקטרוניים; 

עטים מאירים; כבלי חשמל וחוטי חשמל; התקנים צמודי 
מטענים, מצלמות וידאו ומכשירי הקלטה המשולבים ביחידה 

נישאת אחת; הנכללים כולם בסוג 9.                         

י"ח טבת תשע"ג - 44531/12/2012



Trade Mark No. 241564 מספר סימן

Application Date 27/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CIBAHIA TABACOS ESPECIAIS LTDA

Address: Rua Aparicio Correiade Godoy, 137/167, Sao 
Paulo, 06693-805, Polo Industrial, Itapevi, Brazil

Identification No.: 802272

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes ; all included in class 34 סיגריות ; הנכללים כולם בסוג 34               

י"ח טבת תשע"ג - 44631/12/2012



DIENZA

Trade Mark No. 241565 מספר סימן

Application Date 09/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shenzhen BYD Daimler New Technology Co. 
Ltd.

Address: Hengping Road, Pingshan, Shenzhen, 
Guangdong, People's Republic of China

Identification No.: 802209

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד. 50605, נצרת, 
16164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles; land vehicles; motors and engines  
for land vehicles; motor cycles; parts and fittings for 
all the aforesaid goods; all included in class 12.

מנועי רכב, רכבים הנוסעים עלי אדמה, מנועים, מנועי מחזור, 
חלקים ואביזרים עבור כל האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 12. 
                                                                                    

      

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; model vehicles; 
playing cards; all included in class 28.

משחקים וצעצועים, התעמלות ומאמרי ספורט שאינם כלולים 
בסוגים אחרים, דגמי מכוניות, משחקי קלפים; הנכללים כולם 

בסוג 28.                                                         

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, inspection, servicing, repair and 
cleaning of motor vechicles; all included in class 37.

תחזוקה, בדיקה, שירות, תיקון וניקוי מנועי רכבים; הנכללים 
כולם בסוג 37.                                                                 

י"ח טבת תשע"ג - 44731/12/2012



Trade Mark No. 241566 מספר סימן

Application Date 09/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shenzhen BYD Daimler New Technology Co. 
Ltd.

Address: Hengping Road, Pingshan, Shenzhen, 
Guangdong, People's Republic of China

Identification No.: 802209

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד. 50605, נצרת, 
16164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles; land vehicles; motors and engines  
for land vehicles; motor cycles; parts and fittings for 
all the aforesaid goods; all included in class 12.

מנועי רכב, רכבים הנוסעים עלי אדמה, מנועים, מנועי מחזור, 
חלקים ואביזרים עבור כל האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 12. 
                                                                                    

      

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; model vehicles; 
playing cards; all included in class 28.

משחקים וצעצועים, התעמלות ומאמרי ספורט שאינם כלולים 
בסוגים אחרים, דגמי מכוניות, משחקי קלפים; הנכללים כולם 

בסוג 28.                                                         

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, inspection, servicing, repair and 
cleaning of motor vechicles; all included in class 37.

תחזוקה, בדיקה, שירות, תיקון וניקוי מנועי רכבים; הנכללים 
כולם בסוג 37.                                                                 

י"ח טבת תשע"ג - 44831/12/2012



Trade Mark No. 241567 מספר סימן

Application Date 09/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shenzhen BYD Daimler New Technology Co. 
Ltd.

Address: Hengping Road, Pingshan, Shenzhen, 
Guangdong, People's Republic of China

Identification No.: 802209

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד. 50605, נצרת, 
16164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles; land vehicles; motors and engines  
for land vehicles; motor cycles; parts and fittings for 
all the aforesaid goods; all included in class 12.

מנועי רכב, רכבים הנוסעים עלי אדמה, מנועים, מנועי מחזור, 
חלקים ואביזרים עבור כל האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 12. 
                                                                                    

      

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; model vehicles; 
playing cards; all included in class 28.

משחקים וצעצועים, התעמלות ומאמרי ספורט שאינם כלולים 
בסוגים אחרים, דגמי מכוניות, משחקי קלפים; הנכללים כולם 

בסוג 28.                                                         

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, inspection, servicing, repair and 
cleaning of motor vechicles; all included in class 37.

תחזוקה, בדיקה, שירות, תיקון וניקוי מנועי רכבים; הנכללים 
כולם בסוג 37.                                                                 

י"ח טבת תשע"ג - 44931/12/2012



Trade Mark No. 241568 מספר סימן

Application Date 09/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles; land vehicles; motors and engines for 
land vehicles; motor cycles; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; all included in class 12.

מנועי רכב, רכבים הנוסעים עלי אדמה, מנועים, מנועי מחזור, 
חלקים ואביזרים עבור כל האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 12. 
                                                                                    

    

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; model vehicles; 
playing cards; all included in class 28.

משחקים וצעצועים, התעמלות ומאמרי ספורט שאינם כלולים 
בסוגים אחרים, דגמי מכוניות, משחקי קלפים; הנכללים כולם 

בסוג 28.                                                         

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, inspection, servicing, repair and 
cleaning of motor vechicles; all included in class 37.

תחזוקה, בדיקה, שירות, תיקון וניקוי מנועי רכבים; הנכללים 
כולם בסוג 37.                                                                 

י"ח טבת תשע"ג - 45031/12/2012



 Owners

Name: Shenzhen BYD Daimler New Technology Co. 
Ltd.

Address: Hengping Road, Pingshan, Shenzhen, 
Guangdong, People's Republic of China

Identification No.: 802209

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד. 50605, נצרת, 
16164, ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 45131/12/2012



בראשית
Trade Mark No. 241572 מספר סימן

Application Date 27/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TAMBOUR LIMITED שם: טמבור בע"מ

Address: Akko, Israel כתובת : עכו, ישראל

Identification No.: 520038613מספר זיהוי: 520038613

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

All goods included in class 2. כל הסחורות הנכללות בסוג 2.         

י"ח טבת תשע"ג - 45231/12/2012



Trade Mark No. 241577 מספר סימן

Application Date 27/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SPACE IBZ PLANET, S.L.

Address: Juan de Austria, 19, E-07800  Eivissa, Islas 
Baleares, Spain

Identification No.: 76415

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment centers, namely, night clubs; cinema 
theaters; discotheques; entertainment in the nature of 
laser shows; entertainment in the nature of light 
shows; entertainment, namely, live performances of a 
musical band; entertainment, namely, live 
performances of music concerts and shows; 
entertainment, namely, live performances of groups 
of singers;  all included in Class 41

מרכזי בידור, בעיקר, מועדוני לילה; בתי קולנוע; דיסקוטקים; 
בידור מסוג הצגות לייזר; בידור מסוג הצגות אור; בידור, בעיקר, 
הופעות חיות של להקת מוזיקה; בידור, בעיקר, הופעות חיות 
של קונצרטי מוזיקה והצגות; בידור, בעיקר, הופעות חיות של 

קבוצות זמרים; הכל כלול בסוג 41.                                       
                                                                                    
                                                                                    

                                          

י"ח טבת תשע"ג - 45331/12/2012



Trade Mark No. 241589 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093147 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NATURAL BALANCE FOODS LIMITED

Address: 31 Wornal Business Park, Menmarsh Road,, 
Worminghall, Buckinghamshire HP18 9LE, United 
Kingdom

Identification No.: 73846

(United Kingdom, England & Wales Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Prepared meals, snack foods; snack bars; potato 
chips; crisps; snack foods and snack bars containing 
fruits, nuts, herbs and spices; low carbohydrate 
snack foods; prepared food mixes.

Class: 30 סוג: 30

Confectionery; nutritional confectionery; chocolates; 
sweets; biscuits; cookies; cereals; flour and 
preparations made from flour; prepared meals; snack 
and snack foods; low carbohydrate cereals; cereal 
products, bars and snacks; low carbohydrate 
confectionery.

י"ח טבת תשע"ג - 45431/12/2012



Trade Mark No. 241590 מספר סימן

Application Date 08/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093150 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ITT CANNON GmbH

Address: Cannon Str. 1, 71384 Weinstadt, Germany

Identification No.: 73847

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric connectors and their parts.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 14/04/2011, No. 
009895285

איחוד האירופי לסימני מסחר, 14/04/2011, מספר 
009895285

Class: 9 סוג: 9

י"ח טבת תשע"ג - 45531/12/2012



Trade Mark No. 241591 מספר סימן

Application Date 08/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093151 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ITT CANNON GmbH

Address: Cannon Str. 1, 71384 Weinstadt, Germany

Identification No.: 73847

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric connectors and their parts.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 14/04/2011, No. 
009895211

איחוד האירופי לסימני מסחר, 14/04/2011, מספר 
009895211

Class: 9 סוג: 9

י"ח טבת תשע"ג - 45631/12/2012



Trade Mark No. 241592 מספר סימן

Application Date 31/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093166 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DSM IP Assets B.V.

Address: Het Overloon 1, NL-6411 TE HEERLEN, 
Netherlands

Identification No.: 73848

(The Netherlands Besloten Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals and biochemicals for use in the beverage 
industry; enzymes and enzyme preparations for 
industrial use; chemicals and biochemicals for the 
preservation of food and drink; chemicals and 
biochemicals for use in wine making.

Class: 30 סוג: 30

Yeast, yeast extracts, yeast products; fresh and dried 
yeast for making wine.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Benelux, 12/05/2011, No. 1225218 בנלוקס, 12/05/2011, מספר 1225218

Class: 1 סוג: 1

Class: 30 סוג: 30

י"ח טבת תשע"ג - 45731/12/2012



Trade Mark No. 241603 מספר סימן

Application Date 31/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093294 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer telephony software, namely, software 
applications for establishing and performing phone 
calls, video conferencing and virtual video 
conferencing over a variety of networks in the nature 
of the internet; computer software and hardware for 
providing transmission and exchange of voice, video, 
data, images and graphics in the fields of 
telecommunications, video conferencing and virtual 
video conferencing; downloadable software for use 
with wireless telecommunications devices to provide 
wireless transmission of e-mail, text, music, video, 
still images, information, data, video conferencing, 
virtual video conferencing and other content via the 
internet and via wireless local area network devices; 
computer and telecommunications network hubs, 
switches and routers; computer hardware and 
communications software for use in connecting 
telecommunications equipment, telephones, 
computers, wired and wireless computer networks; 
hardware for telecommunications for connecting 
devices via in-home phone and electrical wiring, 
namely, computer network hubs, computer switches 
and computer routers designed to provide in-home 
voice over internet protocol (VOIP) communications; 
downloadable software for use with wireless 
telecommunications devices to provide wireless 
transmission of voice and other content via the 
internet and via wireless local area network devices.

Class: 38 סוג: 38

Teleconferencing services; video conferencing and 
virtual video conferencing services; telephony 
communications services.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

י"ח טבת תשע"ג - 45831/12/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Orange and 
blue. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Vonage Marketing LLC

Address: 23 Main Street, Holmdel NJ 07733, U.S.A.

Identification No.: 71769

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

U.S.A., 22/07/2011, No. 85378057 ארה"ב, 22/07/2011, מספר 85378057

Class: 9 סוג: 9

Computer telephony software, namely, software 
applications for establishing and performing phone 
calls, video conferencing and virtual video 
conferencing over a variety of networks in the nature 
of the internet; computer software and hardware for 
providing transmission and exchange of voice, video, 
data, images and graphics in the fields of 
telecommunications, video conferencing and virtual 
video conferencing; downloadable software for use 
with wireless telecommunications devices to provide 
wireless transmission of e-mail, text, music, video, still 
images, information, data, video conferencing, virtual 
video conferencing and other content via the internet 
and via wireless local area network devices; computer 
and telecommunications network hubs, switches and 
routers; computer hardware and communications 
software for use in connecting telecommunications 
equipment, telephones, computers, wired and 
wireless computer networks; hardware for 
telecommunications for connecting devices via in-
home phone and electrical wiring, namely, computer 
network hubs, computer switches and computer 
routers designed to provide in-home voice over 
internet protocol (VOIP) communications; 
downloadable software for use with wireless 
telecommunications devices to provide wireless 
transmission of voice and other content via the 
internet and via wireless local area network devices

Class: 38 סוג: 38

Teleconferencing services; video conferencing and 
virtual video conferencing services; telephony 
communications services

י"ח טבת תשע"ג - 45931/12/2012



Trade Mark No. 241604 מספר סימן

Application Date 23/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093295 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SLOVENSKA OGLAŠEVALSKA ZBORNICA

Address: Parmova 53, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Identification No.: 73855

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, commercial administration for third 
person; organization of exhibition for commercial 
purposes; expanding of advertising materials; 
advertising by post order; reproduction documents; 
direct mail advertising.

Class: 41 סוג: 41

Educational services; amusement arcade services 
(providing); arranging of amusements, concerts, 
cultural and congresses events; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes.

י"ח טבת תשע"ג - 46031/12/2012



Trade Mark No. 241607 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093324 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GNE-Comp AG

Address: Kardinalschütt 7, A-9020 Klagenfurt am 
Wörthersee, Austria

Identification No.: 73858

(Austria Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Compressed air machines, compressed air engines, 
compressed air pumps, pneumatic controls for 
machines, motors and engines, control mechanisms 
for machines, engines or motors.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Austria, 26/01/2011, No. AM 419/2011 AM 419/2011 אוסטריה, 26/01/2011, מספר

Class: 7 סוג: 7

י"ח טבת תשע"ג - 46131/12/2012



Trade Mark No. 241608 מספר סימן

Application Date 07/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093345 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Seirin Co., Ltd.

Address: 1007-1 Sodeshi-cho,,Shimizu-shi, Shizuoka-ken 
424-0037, Japan

Identification No.: 73859

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Needles for medical purposes.

י"ח טבת תשע"ג - 46231/12/2012



Trade Mark No. 241611 מספר סימן

Application Date 21/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093365 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Out'n'About ATP Limited

Address: 7 Caxton Park, Caxton Road,, Bedford, MK41 
0TY, United Kingdom

Identification No.: 73866

(England and Wales a Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Strollers; buggies; pushchairs; prams; aprons and 
bags for all the foregoing; baskets, covers, canopies, 
hoods and tonneaus adapted for strollers, buggies, 
pushchairs and/or prams; restraints and harnesses 
for use with strollers, buggies, pushchairs and/or 
prams; car safety seats for babies, infants and/or 
children; puncture repair kits for strollers, buggies, 
pushchairs and/or prams; air pumps, hand pumps for 
inflating tyres; parts, fittings and accessories for all 
the aforesaid.

י"ח טבת תשע"ג - 46331/12/2012



Trade Mark No. 241614 מספר סימן

Application Date 26/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093403 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zhejiang Dongliang New Material Co.,Ltd.

Address: Balidian County,,Huzhou City, Zhejiang 
Province, People's Republic of China

Identification No.: 73868

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Doors of metal; windows of metal.

י"ח טבת תשע"ג - 46431/12/2012



Trade Mark No. 241615 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093410 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Agricultural machines; lawn mowers; woodworking 
machines; engraving machines; drilling machines; 
cutters (machines); electric marble cutters; electric 
rotary hammer; electric demolition hammer; 
metalworking machines; machine tools, namely, 
powered machines for cutting or shaping or finishing 
metals or other materials; electric metal cutting 
machine; electric polishing (machines and apparatus 
for metalworking); electric mould finishing grinders; 
electric die grinders; electric weld joint bevellers; 
electric angle cutting tools; electric knives for 
metalworking; hand-held tools other than hand-
operated, namely, electric planers, electric wood 
routers, electric sanders, electric wood trimmers, 
electric jig saws, electric circular saws, electric angle 
grinders, electric wrenches, electric screwdrivers, 
electric hand drills, electric groove cutters, cordless 
power drills; pneumatic hand-held tools, namely, 
pneumatic bolt-guns, pneumatic drills, pneumatic 
grinders, pneumatic screwdriver, pneumatic sanders, 
pneumatic polishers; spray guns for paint; stators 
being parts of motors; air compressors; rotors being 
parts of motors; wheels being parts of machines; 
machine wheelwork; soldering apparatus, gas-
operated.

Class: 8 סוג: 8

Abrading instruments (hand instruments); emery 
grinding wheels; bushhammers; agricultural 
implements, hand-operated; garden tools, hand-
operated; bars (cutting); wrenches (hand tools); 
spanners (hand tools); screw stocks (hand tools); 
hand tools, hand-operated; hollowing bits (parts of 
hand tools); centre punches (hand tools); augers, 
hand tools; pliers, lifting jacks, hand-operated; drills; 
irons (non-electric hand tools); guns (hand tools); 
riveters (hand tools); graving tools (hand tools); 
knives.

י"ח טבת תשע"ג - 46531/12/2012



 Owners

Name: JIANGSU GUOQIANG TOOLS CO., LTD.

Address: Qidong Tianfen Hardware,Technical Park, 
JIANGSU PROVINCE, People's Republic of China

Identification No.: 73869

(China Corporation)

י"ח טבת תשע"ג - 46631/12/2012



Trade Mark No. 241623 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093485 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Brand I.D.., LLC

Address: 3198 F Airport Loop Drive, Costa Mesa CA 
92626, U.S.A.

Identification No.: 73872

(California, United States Ltd liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 26 סוג: 26

Zippers.

י"ח טבת תשע"ג - 46731/12/2012



Trade Mark No. 241624 מספר סימן

Application Date 07/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093506 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ANNA DELLO RUSSO

Address: Via Maroncelli, 5, I-20154 MILANO, Italy

Identification No.: 73873

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 02/08/2011, No. MI2011C008190 MI2011C008190 איטליה, 02/08/2011, מספר

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

י"ח טבת תשע"ג - 46831/12/2012



Trade Mark No. 241625 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093510 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat and game meat; meat extracts; charcuterie; 
bacon; sausages; ham, canned meat, poultry, fish, 
fish fillets, preserved fish (canned); pulses, beans 
preserved, lentils preserved, peas preserved and 
chickpeas processed; butter, peanut butter; milk, milk 
products, cheese, cheese products, yogurt, cream, 
whipped cream; edible oils and fats, edible fats, 
edible oils, corn oil, margarine, olive oil, sunflower oil, 
palm oil, sesame oil, olive pastes; eggs; frozen foods 
that belong to this class; fruits and vegetables 
preserved (canned), dried and cooked; boiled 
vegetables, vegetable bouillon, cans, salads in 
vinegar (pickles); tomato juice for cooking, tomato 
paste, vegetable salads, canned mushrooms; 
preserved fruits (canned), fruit jelly, fruit salads, fruit 
pulp, jelly, marmalades, compotes; raisins, dried figs; 
soups, vegetable soups, soya milk, tahini; dried 
crops, walnuts, almonds, pistachios, peanuts, 
sunflower seeds, pumpkin seeds.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, sugar, 
fructose, rice, tapioca, soya flour, flour and 
preparations from wheat and from cereals, sago, 
sesame and honey bar, yeast, baking-powder, dough 
of all kinds, flour for dough, pancakes; dough for 
pies, and pizzas, croissants; pastry sheets for pies 
and pastries; corn flour, semolina, cereal flakes, corn 
flakes, oat flakes, muesli, trahanas, pop corn, bread, 
bread preparations, bread with leaven, breads for 
toasted sandwiches, toasts, crackers, biscuits, rich 
tea biscuits, cookies, rusks, cakes, sweets, spoon 
sweets, pastries, ice creams, chocolates, chocolate 
pastries and hazelnut pastries, wafers, pralines, 
chocolate drinks, cocoa drinks; preserved barley, 
preserved corn; honey, Melissa syrup; salt, pepper, 
spices, aniseed, condiments, mustard, ketchup, 
mayonnaise, vinegar; ice; chewing gum, candies; 
halva, treacle, pasta, lasagna.

י"ח טבת תשע"ג - 46931/12/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, dark 
red and light green. as shown in the  mark.

 Owners

Name: "THEMELION GENERAL TRADE & 
EXPLOITATION OF TRADEMARKS SOCIETE 
ANONYME" with distinctive title "THEMELION 
TRADEMARK S.A."

Address: 10 Salaminos Street, Dimos Thessalonikis, GR-
546 25 Thessaloniki, Greece

Identification No.: 73874

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Greece, 01/02/2011, No. 211.822 יון, 01/02/2011, מספר 211.822

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

י"ח טבת תשע"ג - 47031/12/2012



Trade Mark No. 241626 מספר סימן

Application Date 05/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093519 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GUANGZHOU ZENGCHENG GUANGYIN 
GARMENT CO., LTD

Address: Shapu Road,,Xintang,,Zengcheng, 511338 
Guangzhou, People's Republic of China

Identification No.: 73875

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; layette; bathing suits; track shoes; shoes; 
hats; hosiery; gloves (clothing); neckties; scarfs; 
girdles; belts (clothing).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

People's Republic of China, 16/03/2011, No. 
9216533

סין, 16/03/2011, מספר 9216533

Class: 25 סוג: 25

י"ח טבת תשע"ג - 47131/12/2012



Trade Mark No. 241627 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093554 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Turbine Engine Components Technologies 
Corporation

Address: 1211 Old Albany Road, Thomasville GA 31792, 
U.S.A.

Identification No.: 73631

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Machining and forging of leading edges for turbine 
fan blades to the order and specification of others.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 14/02/2011, No. 85241823 ארה"ב, 14/02/2011, מספר 85241823

Class: 40 סוג: 40

Machining and forging of leading edges for turbine fan 
blades to the order and specification of others

י"ח טבת תשע"ג - 47231/12/2012



Trade Mark No. 241629 מספר סימן

Application Date 05/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093559 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHANEL

Address: 135 avenue Charles de Gaulle, F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, France

Identification No.: 73144

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, cosmetics, essential oils, hair lotions, 
soap, dentifrices.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 03/03/2011, No. 11 3 811 352 צרפת, 03/03/2011, מספר 352 811 3 11

Class: 3 סוג: 3

י"ח טבת תשע"ג - 47331/12/2012



Trade Mark No. 241632 מספר סימן

Application Date 19/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093581 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Becton, Dickinson and Company

Address: 1 Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 
07417, U.S.A.

Identification No.: 71363

(New Jersey, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software used for remote 
diagnostics and troubleshooting of laboratory 
instruments.

Class: 42 סוג: 42

Customer support services, namely, remote 
diagnostics and troubleshooting of laboratory 
instruments.

י"ח טבת תשע"ג - 47431/12/2012



Trade Mark No. 241633 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093605 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Brown, dark 
brown, light brown, white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Joint Stock Company "Yasnaya Polyana"

Address: 83, Odoyevskoye shosse, RU-300036 g. Tula, 
Russian Federation

Identification No.: 73879

(RU Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Gingerbread.

י"ח טבת תשע"ג - 47531/12/2012



Trade Mark No. 241636 מספר סימן

Application Date 12/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093665 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71479

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 23/03/2011, No. 618176 שוויץ, 23/03/2011, מספר 618176

Class: 25 סוג: 25

י"ח טבת תשע"ג - 47631/12/2012



Trade Mark No. 241642 מספר סימן

Application Date 10/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093729 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EBOHR LUXURIES INTERNATIONAL LTD.

Address: 8/F, New Energy Building,,Nanhai 
Road,,Nanshan Dis, Guang dong Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 73885

(China Company of Limited Liability)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Wristwatches; straps for wristwatches; watch bands; 
chains (watch); watches; watch glasses; watch 
springs; watch cases; cases for watches 
(presentation); stopwatches; chronographs 
(watches).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

People's Republic of China, 13/01/2011, No. 
9050479

סין, 13/01/2011, מספר 9050479

Class: 14 סוג: 14

י"ח טבת תשע"ג - 47731/12/2012



Trade Mark No. 241643 מספר סימן

Application Date 14/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093747 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wyke Farms Ltd

Address: White House Farm,Wyke Champflower, Bruton, 
BA10 0PU, United Kingdom

Identification No.: 73886

(ENGLAND AND WALES LIMITED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk; butter, cream, buttercream; cheese and cheese 
products; yoghurt.

י"ח טבת תשע"ג - 47831/12/2012



Trade Mark No. 241644 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093756 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Promens Medical Packaging A/S

Address: Industrivej 6, DK-5550 Langeskov, Denmark

Identification No.: 73887

(Denmark Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus for introducing pharmaceutical 
preparations into the human body, especially for 
intravenous use.

י"ח טבת תשע"ג - 47931/12/2012



Trade Mark No. 241646 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093792 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Movado Watch Company S.A.

Address: Bettlachstrasse 8, CH-2540 Grenchen, 
Switzerland

Identification No.: 73889

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (a joint stock 
company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Wristwatches, watch bands, watch cases, watch 
dials, watch clasps, movements for watches, watch 
winder crowns, watch hands, clocks.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 01/07/2011, No. 617373 שוויץ, 01/07/2011, מספר 617373

Class: 14 סוג: 14

י"ח טבת תשע"ג - 48031/12/2012



Trade Mark No. 241647 מספר סימן

Application Date 23/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093809 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen G-TiDE Technology Co., Ltd

Address: 12BC of Jinrun Plaza,,Southeast of the 
Intersectio, Guangdong Province, People's Republic of 
China

Identification No.: 73890

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Portable telephones; ear plugs; earplug ware; money 
counting and sorting machines; electronic pens 
(visual display units); galvanic cells; battery chargers; 
microphones; punched card machines for offices; 
cameras (photography).

י"ח טבת תשע"ג - 48131/12/2012



Trade Mark No. 241652 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093835 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ANAN (CHINA) CO., LTD.

Address: Xingtai Industrial Park,,Changtai Economic 
Develop, 363000 Fujian Province, People's Republic of 
China

Identification No.: 73892

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Animal skins; imitation leather; imitation leather; 
leather, unworked or semi-worked; rucksacks; 
coverings of skins (furs); fur; umbrellas; 
mountaineering sticks; clothing for pets.

י"ח טבת תשע"ג - 48231/12/2012



Trade Mark No. 241653 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093838 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rubimed AG

Address: Grossmalt 3, CH-6052 Hergiswil, Switzerland

Identification No.: 75604

(Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals, complex homeopathic substances 
and preparations for the treatment of psychosomatic 
disorders.

י"ח טבת תשע"ג - 48331/12/2012



Trade Mark No. 241654 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093839 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rubimed AG

Address: Grossmalt 3, CH-6052 Hergiswil, Switzerland

Identification No.: 75604

(Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals, complex homeopathic substances 
and preparations for the treatment of psychosomatic 
disorders.

י"ח טבת תשע"ג - 48431/12/2012



Trade Mark No. 241656 מספר סימן

Application Date 22/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093873 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI

Address: 54 rue La Boetie, F-75008 Paris, France

Identification No.: 73177

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the treatment of 
autoimmune diseases, inflammatory diseases, 
rheumatoid arthritis and ankylosing spondylarthritis.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 09/05/2011, No. 11/3829614 צרפת, 09/05/2011, מספר 11/3829614

Class: 5 סוג: 5

י"ח טבת תשע"ג - 48531/12/2012



Trade Mark No. 241660 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0880438 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, 
FRANCILLON S.A. (LONGINES WATCH Co, 
FRANCILLON Ltd)

Address: CH-2610 SAINT-IMIER, Switzerland

Identification No.: 73898

(Suisse, Switzerland, Suiza Société anonyme (joint stock 
company, sociedad anonima))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments.

י"ח טבת תשע"ג - 48631/12/2012



Trade Mark No. 241661 מספר סימן

Application Date 09/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0912533 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Continental Automotive GmbH

Address: Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, 
Germany

Identification No.: 73899

(Germany Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical and electronic weighing, signaling, 
measuring, counting, recording, monitoring, testing, 
open and closed-loop control and switching devices, 
in particular tachometers, speedometers, 
pressure/vacuum gauges, temperature indicators, 
fuel gauges, liquid level indicators, voltmeters and 
ammeters; apparatus and instruments for conducting, 
switching, converting, storing, controlling and 
checking electricity; devices for recording, 
transmitting and reproducing/displaying data; data 
processing devices and computers; software; electric 
cables.

י"ח טבת תשע"ג - 48731/12/2012



Trade Mark No. 241662 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0927579 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, 
FRANCILLON S.A. (LONGINES WATCH Co, 
FRANCILLON Ltd)

Address: CH-2610 SAINT-IMIER, Switzerland

Identification No.: 73898

(Suisse, Switzerland, Suiza Société anonyme (joint stock 
company, sociedad anonima))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments.

י"ח טבת תשע"ג - 48831/12/2012



Trade Mark No. 241663 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0927580 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, 
FRANCILLON S.A. (LONGINES WATCH Co, 
FRANCILLON Ltd)

Address: CH-2610 SAINT-IMIER, Switzerland

Identification No.: 73898

(Suisse, Switzerland, Suiza Société anonyme (joint stock 
company, sociedad anonima))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments.

י"ח טבת תשע"ג - 48931/12/2012



Trade Mark No. 241665 מספר סימן

Application Date 20/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0969821 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Joint-Stock Company "Krasnyj Octyabr"

Address: ul. Malaya Krasnosclskaya,,d. 7, str. 24, RU-
107140 Moscow, Russian Federation

Identification No.: 73900

(Russian Federation Open-Type Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, waffles; cakes; cereal preparations; 
cereal flakes; pastries; peanut and/or almond 
confectionery; cocoa; cocoa products; caramels; 
sweetmeats; peppermint sweets; crackers; candy for 
food; fruit jellies; marzipan; cocoa beverages with 
milk; chocolate beverages with milk; chocolate-based 
beverages; cocoa-based beverages; lozenges; 
biscuits; fondants; pralines; gingerbread; 
confectionery including toffee, pastilla, marshmallow, 
waffle cakes, sweet spreads made from fruit, 
chocolate or chocolate with nuts; rusks; tarts; halvah; 
chocolate.

י"ח טבת תשע"ג - 49031/12/2012



Trade Mark No. 241681 מספר סימן

Application Date 23/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: meir shitrit שם: מאיר שטרית

Address: anafa 1, karmiel, 21726, Israel כתובת : אנפה 1, כרמיאל, 21726, ישראל

Identification No.: 068344068מספר זיהוי: 068344068

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

real estate affairs ; all included in class 36.                  
                 

עסקי נכסי דלא ניידי ; הנכללים כולם בסוג 36.         

י"ח טבת תשע"ג - 49131/12/2012



י"ח טבת תשע"ג - 49231/12/2012



ESP

Trade Mark No. 241684 מספר סימן

Application Date 30/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ESP Co., Ltd.

Address: 3-9 Chikumazawa Higashi, Miyoshi-machi, 
Iruma-gun, Saitama, 354-0046, Japan

Identification No.: 802278

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Musical instruments, guitars and bass guitars; all 
included in class 15

כלי נגינה, גיטרות וגיטרות בס; הנכללים כולם בסוג 15           
                                

י"ח טבת תשע"ג - 49331/12/2012



FLICKR

Trade Mark No. 241685 מספר סימן

Application Date 30/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in database management; 
computer software for uploading, manipulating, and 
enhancing digital content, documents, photographs, 
images, video, and audio; computer software for 
linking metadata tags with photographic and other 
media files to enable search engine retrieval and 
database software collections of files and their on-
line sharing, and for linking metadata tags with web 
pages visited, to create links which users can 
maintain for themselves and share with on-line 
groups and website tagging; all included in class 9.

תוכנות מחשב לשימוש במאגרי מידע ארגוניים; תוכנות מחשב 
להעלאת, תפעול והגדלת תוכן דיגיטאלי, מסמכים, תמונות, 
דמויות, וידיאו ושמע; תוכנות מחשב לחיבור תגי מטא- נתונים 
לתיקיות של צילום ומדיה אחרת על מנת לאפשר שליפת מידע 
של מנועי חיפוש ותוכנות מאגרי מידע לאיסוף תיקיות והקישור 

המקוון שלהם, ובשביל לקשר תגי מטא- נתונים לאתרי 
אינטרנט בהם בקרו, על מנת ליצור קישורים שמשתמשים 
יכולים לתחזק עבור עצמם ולחלוק עם קבוצות מקוונות ותיוג 

אתרי אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 9.                                 
                                                                                    
                                                                                  

Class: 38 סוג: 38

Communication services by electronic computer 
terminals and cell phones; telecommunication 
services by e-mail electronic mail services; electronic 
transmission of messages, images, and via computer 
terminals and cell phones; providing online forums for 
discussion and electronic bulletin/message boards for 
transmission of messages among users in the field of 
general interest; providing on-line electronic bulletin 
boards for transmission of messages among 
computer users concerning personal photographs; all 
included in class 38.

שירותי תקשורת על ידי טרמינלים אלקטרונים ממוחשבים 
וטלפונים ניידים; שירותי תקשורת באמצעות האימייל שירותי 

דואר אלקטרונים; שידור אלקטרוני של הודעות, דמויות 
באמצעות טרמינלים ממוחשבים וטלפונים ניידים; סיפוק 

פורומים מקוונים בשביל דיונים ולוח מודעות/ הודעות אלקטרוני 
להעברה של הודעות בקרב משתמשים בתחום עניין כללי; 

סיפוק לוח מודעות אלקטרוני מקוון להעברה של הודעות בקרב 
משתמשי מחשב הנוגע לתמונות אישיות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .38
                                                                                    

                                                                    

Class: 39 סוג: 39

Electronic storage of digital content including text, 
photographs, images, video, and audio; all included 
in class 39.

אגירה אלקטרונית של תוכן דיגיטאלי הכולל טקסט, תמונות, 
דמויות, וידיאו ושמע; הנכללים כולם בסוג 39

                                     

Class: 40 סוג: 40

Digital enhancement of photographs; alteration 
and/or retouching of photographic images; all 
included in class 40.

הגדלה דיגיטאלית של תמונות; שינוי ו/או שיפור של דמויות 
מצולמות; הנכללים כולם בסוג 40

                                                   

Class: 41 סוג: 41

Online journals, namely, blogs concerning topics of 
general interest to the blogger; photography services; 
providing information in the field of photography; all 
included in class 41.

יומנים מקוונים, דהיינו, בלוגים הנוגעים בנושאי עניין כללים של 
הבלוגר; שירותי צילום; סיפוק מידע בתחום הצילום; הנכללים 

כולם בסוג 41.

                                                                                     
            

י"ח טבת תשע"ג - 49431/12/2012



 Owners

Name: YAHOO! INC.

Address: Sunnyvale, California 94089, U.S.A.

Identification No.: 59133

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 49531/12/2012



OUIJA

Trade Mark No. 241686 מספר סימן

Application Date 30/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hasbro Inc.

Address: Pawtucket, Rhode Island, U.S.A.

Identification No.: 4483

(Rhode Island Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, games, playthings, boardgames ; all included 
in class 28.

צעצועים, משחקים, דברי משחק, משחקי קופסא; הכל כלול 
בסוג 28.

   

י"ח טבת תשע"ג - 49631/12/2012



STRATUS

Trade Mark No. 241687 מספר סימן

Application Date 30/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Stratus Technologies Bermuda Ltd.

Address: Cumberland House, 9th Floor, 1 Victoria Street, 
Hamilton HM11, Bermuda

Identification No.: 802279

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers and information processing equipment, 
being processors, memories, peripheral controllers 
and peripheral devices; and computer programs, all 
included in class 09

מחשבים וציוד לעיבוד מידע, שהם מעבדים, זיכרונות, מפקחים 
היקפיים והתקנים היקפיים; ותוכניות מחשב, הנכללים כולם 

בסוג 09                                                                          
                                      

י"ח טבת תשע"ג - 49731/12/2012



PMI AGILE CERTIFIED PRACTITIONER (PMI - ACP)

Trade Mark No. 241688 מספר סימן

Application Date 30/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Testing to determine professional competency, 
namely, testing and evaluating of professionals 
working in the field of project management to 
determine their level of professional experience and 
competency in the specialized field of agile project 
management; business services for others, namely, 
credentialing of project management professionals; 
and business services for others, namely, verifying 
and monitoring the business, professional and 
educational credentials of project managers within 
the area of business project management for 
business purposes; advertising; on-line advertising 
on a computer network; publicity; public relations; 
business management assistance; business 
management and organization consultancy; 
commercial or industrial management assistance; 
professional business consultancy; business 
organization consultancy; personnel management 
consultancy; psychological testing for the selection of 
personnel; business information; commercial 
information agencies; commercial information and 
advice for consumers [consumer advice shop]; 
compilation of information into computer databases; 
business research; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organization of 
trade fairs for commercial or advertising purposes; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; demonstration of goods; association 
services, namely, promoting the interests of the 
project management profession; promoting public 
awareness of the project management profession; 
providing information on project management; testing 
to determine professional competency in the project 
management profession; verifying and monitoring the 
credentials of project management professionals; 
online retail services in connection with books; 
research in the field of project management as it 
relates to business; all of the foregoing in the field of 
project management; all included in class 35

בחינה כדי לקבוע כשירות מקצועית, דהיינו, בחינה והערכה של 
אנשי מקצוע העוסקים בתחום בתחום ניהול פרוייקטים, על מנת 
לקבוע את רמת הנסיון והכשירות שלהם בתחום ההתמחות של 
ניהול פרוייקטים מהירים; שירותי עסקים עבור אחרים, דהיינו 
מתן המלצות לאנשי מקצוע בתחום ניהול הפרוייקטים; ושירותי 

עסקים עבור אחרים, דהיינו, אימות ופיקוח של המלצות 
עסקיות, מקצועיות וחינוכיות של מנהלי פרוייקטים בתחום ניהול 

פרוייקטים עסקיים למטרות עסקיות; פרסום; פרסום מקוון 
ברשת מחשבים; יחסי ציבור; פרסומת; יחסי ציבור; סיוע בניהול 
עסקי; ייעוץ בתחום ניהול עסקים וארגון; סיוע בניהול מסחרי או 
תעשייתי; ייעוץ עסקי מקצועי; ייעוץ בתחום ארגון עסקי; ייעוץ 

בתחום הניהול האישי; עריכת מבחנים פסיכולוגיים לשם בחירת 
כח אדם; מידע עסקי; סוכניות מידע מסחרי; מידע וייעוץ מסחרי 
לצרכנים [חנויות מידע לצרכנים]; איסוף מידע למאגרי מידע 

ממוחשבים; מחקר עסקי; ארגון של תערוכות למטרות עסקיות 
או פרסומיות; הצגה של טובין באמצעי תקשורת, למטרות 
קמעונאיות; הדגמה של טובין; שירותי איגוד, דהיינו, קידום 

העניינים של מקצוע ניהול הפרוייקטים; קידום מודעות ציבורית 
למקצוע ניהול הפרוייקטים; אספקת מידע בנוגע לניהול 

פרוייקטים; עריכת מבחנים כדי לקבוע רמת כשירות מקצועית 
במקצוע ניהול הפרוייקטים; אימות ופיקוח של המלצות של אנשי 
מקצוע בתחום ניהול הפרוייקטים; שרותי קמעונאות מקוונים 
הקשורים לספרים; מחקר בתחום ניהול פרוייקטים הנוגע 

לעסקים; כולם בתחום ניהול פרוייקטים; הנכללים כולם בסוג 35
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

י"ח טבת תשע"ג - 49831/12/2012



 Owners

Name: Project Management Institute, Inc.

Address: 14 Campus Boulevard, Newtown Square, 
Pennsylvania, U.S.A.

Identification No.: 63332

(Pennsylvania Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

U.S.A., 05/05/2011, No. 85313092 ארה"ב, 05/05/2011, מספר 85313092

Class: 35 סוג: 35

Testing to determine professional competency, 
namely, testing and evaluating of professionals 
working in the field of project management to 
determine their level of professional experience and 
competency in the specialized field of agile project 
management; business services for others, namely, 
credentialing of project management professionals; 
and business services for others, namely, verifying 
and monitoring the business, professional and 
educational credentials of project managers within the 
area of business project management for business 
purposes

בחינה כדי לקבוע כשירות מקצועית, דהיינו, בחינה והערכה של 
אנשי מקצוע העוסקים בתחום בתחום ניהול פרוייקטים, על מנת 
לקבוע את רמת הנסיון והכשירות שלהם בתחום ההתמחות של 
ניהול פרוייקטים מהירים; שירותי עסקים עבור אחרים, דהיינו 
מתן המלצות לאנשי מקצוע בתחום ניהול הפרוייקטים; ושירותי 
עסקים עבור אחרים, דהיינו, אימות ופיקוח של המלצות עסקיות, 

מקצועיות וחינוכיות של מנהלי פרוייקטים בתחום ניהול 
פרוייקטים עסקיים למטרות עסקיות                                       
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                    

י"ח טבת תשע"ג - 49931/12/2012



PMI - ACP

Trade Mark No. 241689 מספר סימן

Application Date 30/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Testing to determine professional competency, 
namely, testing and evaluating of professionals 
working in the field of project management to 
determine their level of professional experience and 
competency in the specialized field of agile project 
management; business services for others, namely, 
credentialing of project management professionals; 
and business services for others, namely, verifying 
and monitoring the business, professional and 
educational credentials of project managers within 
the area of business project management for 
business purposes; advertising; on-line advertising 
on a computer network; publicity; public relations; 
business management assistance; business 
management and organization consultancy; 
commercial or industrial management assistance; 
professional business consultancy; business 
organization consultancy; personnel management 
consultancy; psychological testing for the selection of 
personnel; business information; commercial 
information agencies; commercial information and 
advice for consumers [consumer advice shop]; 
compilation of information into computer databases; 
business research; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organization of 
trade fairs for commercial or advertising purposes; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; demonstration of goods; association 
services, namely, promoting the interests of the 
project management profession; promoting public 
awareness of the project management profession; 
providing information on project management; testing 
to determine professional competency in the project 
management profession; verifying and monitoring the 
credentials of project management professionals; 
online retail services in connection with books; 
research in the field of project management as it 
relates to business; all of the foregoing in the field of 
project management; all included in class 35

בחינה כדי לקבוע כשירות מקצועית, דהיינו, בחינה והערכה של 
אנשי מקצוע העוסקים בתחום בתחום ניהול פרוייקטים, על מנת 
לקבוע את רמת הנסיון והכשירות שלהם בתחום ההתמחות של 
ניהול פרוייקטים מהירים; שירותי עסקים עבור אחרים, דהיינו 
מתן המלצות לאנשי מקצוע בתחום ניהול הפרוייקטים; ושירותי 

עסקים עבור אחרים, דהיינו, אימות ופיקוח של המלצות 
עסקיות, מקצועיות וחינוכיות של מנהלי פרוייקטים בתחום ניהול 

פרוייקטים עסקיים למטרות עסקיות; פרסום; פרסום מקוון 
ברשת מחשבים; יחסי ציבור; פרסומת; יחסי ציבור; סיוע בניהול 
עסקי; ייעוץ בתחום ניהול עסקים וארגון; סיוע בניהול מסחרי או 
תעשייתי; ייעוץ עסקי מקצועי; ייעוץ בתחום ארגון עסקי; ייעוץ 

בתחום הניהול האישי; עריכת מבחנים פסיכולוגיים לשם בחירת 
כח אדם; מידע עסקי; סוכניות מידע מסחרי; מידע וייעוץ מסחרי 
לצרכנים [חנויות מידע לצרכנים]; איסוף מידע למאגרי מידע 

ממוחשבים; מחקר עסקי; ארגון של תערוכות למטרות עסקיות 
או פרסומיות; הצגה של טובין באמצעי תקשורת, למטרות 
קמעונאיות; הדגמה של טובין; שירותי איגוד, דהיינו, קידום 

העניינים של מקצוע ניהול הפרוייקטים; קידום מודעות ציבורית 
למקצוע ניהול הפרוייקטים; אספקת מידע בנוגע לניהול 

פרוייקטים; עריכת מבחנים כדי לקבוע רמת כשירות מקצועית 
במקצוע ניהול הפרוייקטים; אימות ופיקוח של המלצות של אנשי 
מקצוע בתחום ניהול הפרוייקטים; שרותי קמעונאות מקוונים 
הקשורים לספרים; מחקר בתחום ניהול פרוייקטים הנוגע 

לעסקים; כולם בתחום ניהול פרוייקטים; הנכללים כולם בסוג 35
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

י"ח טבת תשע"ג - 50031/12/2012



 Owners

Name: Project Management Institute, Inc.

Address: 14 Campus Boulevard, Newtown Square, 
Pennsylvania, U.S.A.

Identification No.: 63332

(Pennsylvania Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

U.S.A., 05/05/2011, No. 58313107 ארה"ב, 05/05/2011, מספר 58313107

Class: 35 סוג: 35

Testing to determine professional competency, 
namely, testing and evaluating of professionals 
working in the field of project management to 
determine their level of professional experience and 
competency in the specialized field of agile project 
management; business services for others, namely, 
credentialing of project management professionals; 
and business services for others, namely, verifying 
and monitoring the business, professional and 
educational credentials of project managers within the 
area of business project management for business 
purposes

בחינה כדי לקבוע כשירות מקצועית, דהיינו, בחינה והערכה של 
אנשי מקצוע העוסקים בתחום בתחום ניהול פרוייקטים, על מנת 
לקבוע את רמת הנסיון והכשירות שלהם בתחום ההתמחות של 
ניהול פרוייקטים מהירים; שירותי עסקים עבור אחרים, דהיינו 
מתן המלצות לאנשי מקצוע בתחום ניהול הפרוייקטים; ושירותי 
עסקים עבור אחרים, דהיינו, אימות ופיקוח של המלצות עסקיות, 

מקצועיות וחינוכיות של מנהלי פרוייקטים בתחום ניהול 
פרוייקטים עסקיים למטרות עסקיות                                       
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                    

י"ח טבת תשע"ג - 50131/12/2012



Trade Mark No. 241696 מספר סימן

Application Date 30/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Aperitifs, non-alcoholic; waters [beverages]; kvass 
[non-alcoholic beverages]; cocktails, non-alcoholic; 
lemonades; non-alcoholic beverages; isotonic 
beverages; non-alcoholic honey-based beverages; 
whey beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; 
fruit nectars, non-alcoholic; orgeat; beer; beer, non-
alcoholic; sarsaparilla [soft drink]; cider, non-
alcoholic; vegetable juices [beverages]; fruit juices; 
preparations for making liqueurs; preparations for 
making mineral water; preparations for making 
beverages; must; sherbets [beverages]; non-alcoholic 
fruit extracts; extracts of hops for making beer; 
essences for making beverages; all included in class 
32

משקאות אפריטיף, לא-כוהליים; מים [משקאות]; קוואס 
[משקאות לא-כוהליים]; קוקטיילים, לא-כוהליים; משקאות 

לימונדה; משקאות לא-כוהליים; משקאות איזוטוניים; משקאות 
לא-כוהליים מבוססים על דבש; משקאות מי-חלב; משקאות מיץ 
פירות לא-כוהליים; נקטר פירות, לא-כוהלי; אורגייט; בירה; 

בירה, לא-כוהלית; סארספארילה [משקה קל]; סיידר, לא-כוהלי; 
מיצי ירקות [משקאות]; מיצי פירות; תכשירים להכנת משקאות 

ליקר; תכשירים להכנת מים מינרלים; תכשירים להכנת 
משקאות; תירוש; שרבט [משקאות]; תמציות פירות 

לא-כוהליות; תמציות כשות להכנת בירה; תמציות להכנת 
משקאות; הנכללים כולם בסוג 32                                       
                                                                                    
                                                                                    

                                              

Class: 33 סוג: 33

Aperitifs; brandy; wines; piquette; whisky; vodka; gin; 
digesters [liqueurs and spirits]; cocktails; liqueurs; 
alcoholic beverages, except beer; alcoholic 
beverages containing fruit; spirits [beverages]; 
distilled beverages; mead [hydromel]; peppermint 
liqueurs; bitters; rum; sake; cider; rice alcohol; 
alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic; alcoholic 
essences; all included in class 33

משקאות אפריטיף; ברנדי; יינות; יין פיקט; ויסקי; וודקה; ג'ין; 
מסייעי עיכול [ליקרים ומשקאות חריפים]; קוקטיילים; ליקרים; 
משקאות כוהליים, למעט בירה; משקאות כוהליים המכילים 
פירות; משקאות חריפים [משקאות]; משקאות מזוקקים; מי 
דבש [תמד]; ליקרים עם נענע; משקאות מרים; רום; סאקה; 
סיידר; אלכוהול אורז; תמציות אלכוהול; תמציות פירות, 

כוהליות; תמציות כוהליות; הנכללים כולם בסוג 33                 
                                              

י"ח טבת תשע"ג - 50231/12/2012



 Owners

Name: RUSINVEST, OOO

Address: Novomytishchenskiy prospekt, 41, korp.1, 
Mytishchi, Moskovskaya oblast, 141018, Russian 
Federation

Identification No.: 72678

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat c/ Fisher, Weiler Jones -  Adv. 
& Pat. Attys.

Address: 26 Habarzel Street, Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: משה בן-פורת אצל פישר וילר ג'ונס -  עו"ד ועו"פ

כתובת : רחוב הברזל 26, רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 50331/12/2012



אלי כהן הדברות
Trade Mark No. 241699 מספר סימן

Application Date 31/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eli Cohen Hadbarot Ltd. שם: אלי כהן הדברות בע"מ

Address: 30 Lavanda St., Tel Aviv, Israel כתובת : לבנדה 30, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 513352385מספר זיהוי: 513352385

תאגיד ישראלי

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pesticides and preparations for pest control of pests, 
rodents and pigeons; all included in class 5

חומרי הדברה ותכשירים להדברת מזיקים, מכרסמים ויונים; 
הנכללים כולם בסוג 5                                                       

  

Class: 21 סוג: 21

Traps for animals, pests, rodents and pigeons; all 
included in class 21

מלכודות לבעלי חיים , מזיקים, מכרסמים ויונים; הנכללים בסוג 
                       21

Class: 37 סוג: 37

Pest control of pests and rodents; electronic pest 
control; trapping animals including snakes; pigeon 
removal; Evaporation gas of pests; termite treatment; 
all included in class 37

הדברת מזיקים ומכרסמים; הדברה אלקטרונית; לכידת חיות 
לרבות נחשים; הרחקת יונים; איוד בגזים של מזיקים; טיפול 

בטרמיטים; הנכללים בסוג 37                                             
                                                        

י"ח טבת תשע"ג - 50431/12/2012



Trade Mark No. 241701 מספר סימן

Application Date 31/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Private Joint Stock Company Industrial 
Association "KONTI"

Address: Donetsk, Ukraine

Identification No.: 73843

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IP Factor  & Co., 

Address: P.O.B. 2882, Jerusalem, 91028, Israel

שם: איי. פי. פקטור

כתובת : ת.ד. 2882, ירושלים, 91028, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Candies; sweetmeats; sugar candies; jelly candies; 
pastilles; marzipan candies; candied sweetmeats; 
sweetmeats and candies with filling; waffle based 
candies; toffee based candies; chocolate candies; 
chocolate; chocolate bars; chocolate sticks; all 
included in class 30.

סוכריות; דברי מתיקה; סוכריות מסוכר; סוכריות ג'לי; פסטילים; 
סוכריות מרציפן; דברי מתיקה מסוכרים; דברי מתיקה וסוכריות 
בעלי מילוי; סוכריות המבוססות באפיפיות;  סוכריות המבוססות 

בטופי; סוכריות שוקולד; שוקולד; חטיפי שוקולד; מקלות 
שוקולד; הנכללים כולם בסוג   30.                                 

י"ח טבת תשע"ג - 50531/12/2012



Trade Mark No. 241776 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094050 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, gold. 
as shown in the  mark.

 Owners

Name: EROL Sarl

Address: 9, rue du Laboratoire, L-1911 LUXEMBOURG, 
Luxembourg

Identification No.: 73922

(LUXEMBOURG société de droit luxembourgeois)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soap, perfumes, essential oils, cosmetics, hair 
lotions.

י"ח טבת תשע"ג - 50631/12/2012



Trade Mark No. 241777 מספר סימן

Application Date 22/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094051 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Raytheon Company

Address: 870 Winter Street, Waltham, MA 02451, U.S.A.

Identification No.: 72777

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Supersonic guided air-to-air missiles with infrared 
countermeasure resistance and jet vane control for 
interception and destruction of enemy aircraft.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 29/08/2011, No. 85410123 ארה"ב, 29/08/2011, מספר 85410123

Class: 13 סוג: 13

י"ח טבת תשע"ג - 50731/12/2012



Trade Mark No. 241779 מספר סימן

Application Date 10/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094107 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KOSSWELL COSMETIC, S.L.

Address: C/ Comare Pilar Marti, 1-10, E-46900 
TORRENTE, Spain

Identification No.: 73924

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices.

י"ח טבת תשע"ג - 50831/12/2012



Trade Mark No. 241780 מספר סימן

Application Date 17/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094110 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue and 
orange. as shown in the  mark.

 Owners

Name: MULTIX S.A.

Address: 164 bis avenue Charles de Gaulle, F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, France

Identification No.: 73925

(France Société Anonyme à Conseil de Surveillance)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Detectors; spectrometric X-ray detectors, not for 
medical use.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 13/04/2011, No. 11 3 823 319 צרפת, 13/04/2011, מספר 319 823 3 11

Class: 9 סוג: 9

י"ח טבת תשע"ג - 50931/12/2012



Trade Mark No. 241784 מספר סימן

Application Date 06/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094134 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71479

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 07/03/2011, No. 619780 שוויץ, 07/03/2011, מספר 619780

Class: 25 סוג: 25

י"ח טבת תשע"ג - 51031/12/2012



Trade Mark No. 241786 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094162 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SELAVI, INC.

Address: 495 Broadway 7th floor,,SELAVI, INC., New 
York NY 10012, U.S.A.

Identification No.: 73928

(New York, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services of diverse interest to 
Francophones, Francophiles, and others, in the 
nature of arranging and conducting social events at 
various venues in the nature of networking, 
socializing, sharing cultural experiences and 
viewpoints on contemporary political, business and 
social issues while focusing on one's own personal 
growth and business development opportunities.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Australia, 27/04/2011, No. 1422139 אוסטרליה, 27/04/2011, מספר 1422139

Class: 41 סוג: 41

י"ח טבת תשע"ג - 51131/12/2012



Trade Mark No. 241791 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094233 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Beijing Huakai Fugui Information Technology 
Co., Ltd.

Address: Room 404, Building B,,Jingyi Plaza,,No. 9 
Dazhongs, 100098 Beijing, People's Republic of China

Identification No.: 73930

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Demonstration of goods; advertising; advertising by 
mail order; on-line advertising on a computer 
network; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; business management 
consultancy; import-export agencies; auctioneering; 
sales promotion for others; procurement services for 
others (purchasing goods and services for other 
businesses).

י"ח טבת תשע"ג - 51231/12/2012



Trade Mark No. 241794 מספר סימן

Application Date 26/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094257 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue and 
white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak,,Pak İs Merkezi, 
No:, BEŞIKTAŞ-ISTANBUL, Turkey

Identification No.: 73931

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Cardboard.

י"ח טבת תשע"ג - 51331/12/2012



Trade Mark No. 241795 מספר סימן

Application Date 17/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094265 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper; cardboard; cardboard articles; printed matter; 
magazines (periodicals); envelopes (stationery); 
photographs; stationery products; bags (envelopes, 
pouches) of plastics, for packaging; boxes of 
cardboard or paper; conical paper bags.

Class: 29 סוג: 29

Caviar, clams [not live]; fruits, tinned [canned (am.)]; 
vegetables, preserved; fruit, preserved; frozen fruits; 
vegetables, dried; fruit, stewed; vegetables, cooked; 
processed peanuts; almonds, salted; roasted 
almonds; salted walnuts; toasted walnuts; hazelnuts 
processed; salted cashews; fried cashews; pine nuts, 
toasted; roasted sunflower seeds; pumpkin seeds 
roasted; toasted pistachios; hazelnuts salty; roasted 
hazelnut; potato chips; potato flakes; fruit chips; jelly; 
jam; mushrooms preserved.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; television advertising; advertising 
agencies; import-export agencies; cost price analysis; 
rental of advertising space; business management of 
performing artists; demonstration of goods; marketing 
studies; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; shop window dressing; 
auctioneering; sales promotion for others; distribution 
of samples.

י"ח טבת תשע"ג - 51431/12/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, white, 
beige, yellow, dark yellow, brown, dark brown, light 
blue, red, dark red, dark pink, green and blue. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennost'yu "Babkiny semechki"

Address: 24, Leninsky ave., RU-117071 Moscow, 
Russian Federation

Identification No.: 72362

(Russian Federation Limited liability company)

י"ח טבת תשע"ג - 51531/12/2012



Trade Mark No. 241796 מספר סימן

Application Date 22/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094267 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Laboratoires La Prairie SA

Address: Industriestrasse 8, CH-8604 Volketswil, 
Switzerland

Identification No.: 73932

(Suisse Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 14/06/2011, No. 620414 שוויץ, 14/06/2011, מספר 620414

Class: 3 סוג: 3

י"ח טבת תשע"ג - 51631/12/2012



Trade Mark No. 241798 מספר סימן

Application Date 23/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094304 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hertel, Andrew, D

Address: P.O. BOX 753, Maple Valley WA 98038, U.S.A.

Identification No.: 73934

(United States Individual)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Bill payment services.

י"ח טבת תשע"ג - 51731/12/2012



Trade Mark No. 241799 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094313 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, green, 
blue, and gray. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

Address: 170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134, 
U.S.A.

Identification No.: 71950

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

VPN (virtual private network) operating software; 
software for secure remote access to private 
computer networks via the Internet; computer 
application software for mobile devices, namely, 
software for controlling secure wireless and wired 
network access.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 05/04/2011, No. 85287045 ארה"ב, 05/04/2011, מספר 85287045

Class: 9 סוג: 9

י"ח טבת תשע"ג - 51831/12/2012



Trade Mark No. 241800 מספר סימן

Application Date 06/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094318 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NASCO PRODUCTS, LLC

Address: 6220-F HACKER'S BEND COURT, WINSTON-
SALEM, NC 27103, U.S.A.

Identification No.: 73935

(North Carolina, United States LTD LIABILITY 
COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco products, namely, cigarettes.

י"ח טבת תשע"ג - 51931/12/2012



Trade Mark No. 241801 מספר סימן

Application Date 06/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094319 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Plochman, Inc.

Address: 1333 North Boudreau, Manteno, IL 60950, 
U.S.A.

Identification No.: 73936

(Illinois, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Horseradish; mustard.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 18/05/2011, No. 85323581 ארה"ב, 18/05/2011, מספר 85323581

Class: 30 סוג: 30

Horseradish; mustard

י"ח טבת תשע"ג - 52031/12/2012



Trade Mark No. 241804 מספר סימן

Application Date 26/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094340 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DAHON TECHNOLOGIES, LTD.

Address: Bldg. No. 2 & No. 5, Xinyang Section,,Furong 
Indus, 518125 Guangdong, People's Republic of China

Identification No.: 73937

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles; cycle cars; tricycles; mopeds; frames for 
bicycles, cycles; scooters (vehicles); electrical 
bicycles; electrical tricycles; electrically power 
assisted cycles; handle bars for bicycles, cycles.

י"ח טבת תשע"ג - 52131/12/2012



Trade Mark No. 241805 מספר סימן

Application Date 23/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094360 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cerus Corporation

Address: 2550 Stanwell Drive, Concord CA 94520, 
U.S.A.

Identification No.: 73938

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals, namely, compositions for use in the 
inactivation of pathogens and cells for medical or 
diagnostic use; compositions for use in the 
processing and storage of blood products; 
compositions for medical or diagnostic use for 
preventing cell proliferation or nucleic acid 
replication.

י"ח טבת תשע"ג - 52231/12/2012



Trade Mark No. 241807 מספר סימן

Application Date 06/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094407 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COMPTOIR AGRICOLE D'ACHAT ET DE 
VENTE

Address: 35 route de Strasbourg, F-67270 
HOCHFELDEN, France

Identification No.: 73939

(France Société coopérative agricole agréée à capital 
variable)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Hops.

Class: 32 סוג: 32

Preparations for making beverages, preparations for 
making beer, hops for making beer, extracts of hops 
for making beer, prepared or transformed hops for 
making beer, beer wort, products for making beer.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 11/03/2011, No. 11/3814163 צרפת, 11/03/2011, מספר 11/3814163

Class: 31 סוג: 31

Class: 32 סוג: 32

י"ח טבת תשע"ג - 52331/12/2012



Trade Mark No. 241809 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094418 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Guangzhou Chaoniu Fashion Co., Ltd

Address: Workshop A, Daheng Mound,,Yaotian Village, 
Xintang, Guangdong Province, People's Republic of 
China

Identification No.: 73941

(China Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; swimsuits; underwear; skirts; shoes; gloves 
(clothing); hats; hosiery; scarfs; leather belts 
(clothing).

י"ח טבת תשע"ג - 52431/12/2012



Trade Mark No. 241810 מספר סימן

Application Date 10/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094430 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AKG YALITIM VE INŞAAT MALZEMELERİ 
SANAYİ VE TICARET ANONIM SIRKETI

Address: Kemalpasa Cad. No: 23, TR-35070 ISIKKENT-
IZMIR, Turkey

Identification No.: 73942

(Turkey Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Aerated autoclaved concrete construction materials 
and elements; aerated autoclaved concrete wall 
blocks applicable with thin bed mortar and regular 
mortar, floor blocks, reinforced load bearing panels, 
prefabricated constructions, aerated autoclaved 
concrete slag, ready-mixed plasters and mortars, 
natural composite stones, quartz based natural 
composite stones and faience tiles, granite and 
quartz based stones, granites, engineered granites, 
granite stones (all of which are included in this class); 
sand, gravel, mosaic, cover stone; dry mixtures 
(aggregates) prepared with natural materials such as 
sand stone, sand, gravel and similar materials, 
aquarium sands, lime; natural stones, engineered 
stones, natural marbles, marble based engineered 
stones; flooring and surface covering, internal and 
external cladding made of natural or engineered 
stones; tiles, faiences, paving stones, curbstones; 
wall panels, walls, separators, construction elements; 
stone or marble, natural or synthetic surface coatings 
in the shape of strips or plates, synthetic coatings 
that can be bonded by heat.

י"ח טבת תשע"ג - 52531/12/2012



Trade Mark No. 241811 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094431 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HIGASHIO MECH CO., LTD.

Address: 8-22, Kikusui-cho,,Kawachinagano-shi, Osaka 
586-0012, Japan

Identification No.: 73943

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Pipe joints not of metal.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Japan, 19/08/2011, No. 2011-059541 יפן, 19/08/2011, מספר 2011-059541

Class: 17 סוג: 17

י"ח טבת תשע"ג - 52631/12/2012



Trade Mark No. 241812 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094436 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HIGASHIO MECH CO., LTD.

Address: 8-22, Kikusui-cho,,Kawachinagano-shi, Osaka 
586-0012, Japan

Identification No.: 73943

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Pipe joints of metal.

י"ח טבת תשע"ג - 52731/12/2012



Trade Mark No. 241813 מספר סימן

Application Date 23/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094441 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Merck Sharp & Dohme Corp.

Address: One Merck Drive,, Whitehouse Station, NJ 
08889-0100, U.S.A.

Identification No.: 72792

(USA New Jersey Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 28/03/2011, No. 
9844234

איחוד האירופי לסימני מסחר, 28/03/2011, מספר 9844234

Class: 5 סוג: 5

י"ח טבת תשע"ג - 52831/12/2012



Trade Mark No. 241815 מספר סימן

Application Date 23/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094443 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Merck Sharp & Dohme Corp.

Address: One Merck Drive,, Whitehouse Station, NJ 
08889-0100, U.S.A.

Identification No.: 72792

(USA New Jersey Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 28/03/2011, No. 
9844291

איחוד האירופי לסימני מסחר, 28/03/2011, מספר 9844291

Class: 5 סוג: 5

י"ח טבת תשע"ג - 52931/12/2012



Trade Mark No. 241818 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094545 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Bacon; bouillon concentrates; jams; cream (dairy 
products); peas, preserved; mushrooms, preserved; 
jellies for food; suet for food; fat-containing mixtures 
for bread slices; frozen fruits; salted fish; crystallized 
fruits; raisins; caviar; ginger jam; yoghurt; cocoa 
butter; sauerkraut; potato flakes; potato chips; kefir 
(milk beverage); charcuterie; black pudding (blood 
sausage); croquettes; corn oil; meat extracts; meat, 
tinned; meat; meat, preserved; salted meats; 
margarine; marmalade; butter; chocolate butter; 
buttercream; milk; milk products; vegetables, tinned; 
vegetable salads; vegetables, preserved; vegetables, 
dried; gherkins; olives, preserved; liver pastes; liver; 
piccalilli; fish fillets; fish, tinned; foods prepared from 
fish; fruit salads; pork; cheese; whey; rennet; tofu; 
soya beans, preserved, for food; sunflower oil for 
food; sausages; sausages in batter; soups; 
preparations for making soups; vegetable soup 
preparations; tomato puree; tomato juice for cooking; 
tuna fish; fruit, preserved; frosted fruits; fruit peel; fruit 
pulp; fruit jellies; fruit, stewed; fruits, tinned; edible 
fats; edible oils; apple puree; powdered eggs; eggs.

י"ח טבת תשע"ג - 53031/12/2012



Class: 30 סוג: 30

Flour for food; farinaceous foods; pastries; bread 
rolls; buns; sandwiches; waffles; vermicelli (noodles); 
oatmeal; oat flakes; oat-based food; biscuits; 
mustard; mustard meal; custard; leaven; artificial 
coffee; aromatic preparations for food; cereal 
preparations; coffee-based beverages; coffee 
beverages with milk; cocoa; cocoa beverages with 
milk; cocoa-based beverages; caramels (candy); 
potato flour for food; ketchup (sauce); tortillas; starch 
for food; groats for human food; corn, roasted; corn 
flour; popcorn; turmeric for food; cooking salt; 
liquorice (confectionery); meat pies; peppermint 
sweets; mayonnaise; macaroni; farinaceous food 
pastes; semolina; chow-chow (condiment); marzipan; 
royal jelly for human consumption, not for medical 
purposes; honey; molasses for food; almond 
confectionery; flour-milling products; pancakes; 
spring rolls; gruel, with a milk base, for food; tea-
based beverages; infusions, not medicinal; ravioli; 
pepper; peppers (seasonings); allspice; cookies; 
quiches; pizzas; chips (cereal products); corn flakes; 
pies; fondants (confectionery); condiments; 
gingerbread; spices; puddings; rice; vegetal 
preparations for use as coffee substitutes; soya 
sauce; malt for human consumption; tomato sauce; 
sauces (condiments); garden herbs, preserved 
(seasonings); spaghetti; rusks; breadcrumbs; petit-
beurre biscuits; cakes; cake paste; fruit jellies 
(confectionery); bread; chicory (coffee substitute); 
sweetmeats (candy); sugar; sugar confectionery; tea; 
saffron (seasoning).

Class: 31 סוג: 31

Oranges; peanuts (fruits); beans, fresh; beet; grapes, 
fresh; marrows; nuts (fruits); peas, fresh; 
mushrooms, fresh; mushroom spawn for 
propagation; live animals; rye; cereal seeds, 
unprocessed; grains for animal consumption; fish 
spawn; potatoes, fresh; chestnuts, fresh; flowers, 
natural; flower bulbs; roots for food; nettles; groats for 
poultry; maize; sesame; lemons; grains (seeds); oats; 
vegetables, fresh; cucumbers; peppers (plants); 
forage; bred stock; fruit, fresh; wheat; fish, live; 
fishmeal for animal consumption; seedlings; plants; 
lettuce; hay; truffles, fresh; cattle food; hop cones; 
hops; leeks; onions, fresh vegetables; citrus fruit; 
rose bushes; berries, fresh fruits; barley.

Class: 32 סוג: 32

Aperitifs, non-alcoholic; non-alcoholic beverages; 
non-alcoholic fruit juice beverages; grape must, 
unfermented; seltzer water; waters (beverages); table 
waters; aerated water; cocktails, non-alcoholic; 
lemonades; mineral water (beverages); preparations 
for making mineral water; whey beverages; 
preparations for making beverages; fruit nectars, 
non-alcoholic; vegetable juices (beverages); beer; 
sarsaparilla (soft drink); syrups for beverages; syrups 
for lemonade; soda water; fruit juices; malt beer; 
must; tomato juice (beverage); non-alcoholic fruit 
extracts.

י"ח טבת תשע"ג - 53131/12/2012



 Owners

Name: Fermerske gospodarstvo "Vladam"

Address: vul. Kotovskogo, 25,,smt. 
Voskresenske,,Zhovtneviy, Mikolayivska obl. 57210, 
Ukraine

Identification No.: 73945

(Ukraine Fermerske gospodarstvo)

י"ח טבת תשע"ג - 53231/12/2012



Trade Mark No. 241819 מספר סימן

Application Date 08/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094564 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Arrow-Intechra LLC

Address: c/o Arrow Electronics, Inc.,50 Marcus Drive, 
Melville NY 11747, U.S.A.

Identification No.: 73946

(New York, United States Ltd liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Returns processing of electronics and computer parts 
and components, namely, management of returned 
electronics and computer parts; business 
management, namely, reverse logistics services of 
spare parts in the field of electronics and computer 
components.

Class: 39 סוג: 39

Reverse logistics services of spare parts in the field 
of electronics and computer components, namely, 
storage, transportation and delivery of spare parts for 
others by air, rail, ship or truck.

Class: 40 סוג: 40

Recycling services for the collection of unwanted 
electronics and computer parts and components for 
distribution to other users.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 28/04/2011, No. 85307704 ארה"ב, 28/04/2011, מספר 85307704

Class: 35 סוג: 35

Class: 39 סוג: 39

Class: 40 סוג: 40

י"ח טבת תשע"ג - 53331/12/2012



Trade Mark No. 241820 מספר סימן

Application Date 17/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094582 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Beijing MEBO High Technology Co., Ltd.

Address: Floor 1 & 3, Building 9,,No. 26 Yard,,South 
Road X, Development Area, Beijing, People's Republic of 
China

Identification No.: 73947

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cocoa products; sugar; molasses for food; royal jelly 
for human consumption (not for medical purposes); 
honey; cereal preparations; soya flour; nutritional 
additives for non-medical purposes included in this 
class; food supplements for non-medical purposes 
included in this class.

י"ח טבת תשע"ג - 53431/12/2012



Trade Mark No. 241821 מספר סימן

Application Date 31/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094592 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG

Address: Heinrich-Krone-Str. 10, 48480 Spelle, Germany

Identification No.: 73948

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools; agricultural 
instruments, in particular combine harvesters, forage 
harvesters, balers, agricultural (farm) tractors, 
agricultural transport apparatus, self-loaders, 
mowers, turners and swathers, ground engaging 
machines and apparatus, seeders, apparatus for 
applying manures and plant protection preparations, 
and parts and components therefor, including control 
apparatus and measuring apparatus, included in this 
class.

Class: 8 סוג: 8

Hand-operated implements for use in agriculture, 
horticulture and forestry, mechanical engineering, the 
construction of apparatus and vehicle manufacturing, 
and in structural engineering, including control and 
measuring apparatus.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, apparatus for locomotion by land, tractors, 
loading vehicles, traction engines and parts and 
components therefor, including control apparatus and 
measuring devices, all the aforesaid goods included 
in this class.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 17/03/2011, No. 
009853409

איחוד האירופי לסימני מסחר, 17/03/2011, מספר 
009853409

Class: 7 סוג: 7

Class: 8 סוג: 8

Class: 12 סוג: 12

י"ח טבת תשע"ג - 53531/12/2012



Trade Mark No. 241823 מספר סימן

Application Date 02/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094618 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf, Germany

Identification No.: 72869

(GERMANY AG & Co. KGaA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics; 
preparations for conditioning, cleaning, tinting, 
dyeing, bleaching, setting and perming hair; 
dentifrices.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 16/06/2011, No. 30 2011 032 892.7/03 גרמניה, 16/06/2011, מספר 892.7/03 032 2011 30

Class: 3 סוג: 3

י"ח טבת תשע"ג - 53631/12/2012



Trade Mark No. 241826 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094633 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Guess? , Inc.

Address: 1444 South Alameda Street, Los Angeles CA 
90021, U.S.A.

Identification No.: 73950

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Men's, women's, boys', girls', and infants' apparel, 
namely, underwear, footwear, swimwear, caps, 
headwear, robes, sleep wear, pajamas, hosiery, 
gloves, suspenders, belts, neckties, undershirts, 
socks, shorts, T-shirts, sweatpants, sweatshirts, knit 
tops, skirts, pants, trousers, shorts, sweaters, jeans, 
dungarees, vests, coats, jackets, overalls, blazers, 
dresses, scarves, blouses, cardigans, gowns, golf 
shirts, jogging suits, turtlenecks, suits and polo shirts; 
women's panties, bras, lingerie, tank tops, crop tops, 
bustiers, camisoles, tap pants, rompers and teddies; 
men's briefs and boxer shorts; infants' coveralls and 
diaper covers.

Class: 35 סוג: 35

Retail store services and online retail store services 
in the field of men's, women's and children's apparel 
and personal accessories.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 07/04/2011, No. 85289511 ארה"ב, 07/04/2011, מספר 85289511

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

י"ח טבת תשע"ג - 53731/12/2012



Trade Mark No. 241827 מספר סימן

Application Date 07/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094641 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Troy Technology Corporation, Inc.

Address: Legal Department,8 Vreeland Road, Florham 
Park, NJ 07932, U.S.A.

Identification No.: 73951

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Bactericides and fungicides used in industry as 
general chemicals for use in manufacturing personal 
care products; and bactericides and fungicides used 
in industry as general chemicals for use in 
manufacturing personal care products.

Class: 5 סוג: 5

Bactericides and fungicides for laundry use; 
bactericides and fungicides for use in soaps; 
bactericides and fungicides for use in cosmetics; and 
bactericides and fungicides for use as preservatives 
and disinfectants.

י"ח טבת תשע"ג - 53831/12/2012



Trade Mark No. 241828 מספר סימן

Application Date 07/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094649 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Marc Cohen B.V.

Address: Rosbayerweg 149, NL-1521 RW Wormierveer, 
Netherlands

Identification No.: 74807

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Benelux, 31/05/2011, No. 1226446 בנלוקס, 31/05/2011, מספר 1226446

Class: 14 סוג: 14

י"ח טבת תשע"ג - 53931/12/2012



Trade Mark No. 241830 מספר סימן

Application Date 26/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0620405 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LABORATORIO FARMACEUTICO C.T., S.r.l.

Address: Strada Solaro, 97, SAN REMO (Province of 
Imperia), Italy

Identification No.: 73954

(CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

A coadjuvant pharmaceutical preparation in therapy 
to treat alcohol dependence.

י"ח טבת תשע"ג - 54031/12/2012



Trade Mark No. 241832 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0965181 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Orange 
(Pantone 172 U). as shown in the  mark.

 Owners

Name: WINDFALL GmbH

Address: Amalienstrasse 81a, 80798 München, Germany

Identification No.: 73956

(Germany Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric lighting apparatus, lamps, chandelier; 
designer lamps, hanging lamps; parts of lamps made 
of glass.

Class: 42 סוג: 42

Design of interior decor, lighting and lighting systems; 
technological services for interior decor, lighting and 
lighting systems.

י"ח טבת תשע"ג - 54131/12/2012



Trade Mark No. 241833 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0965252 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WINDFALL GmbH

Address: Amalienstrasse 81a, 80798 München, Germany

Identification No.: 73956

(Germany Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric lighting apparatus, lamps, chandeliers; 
designer lamps, hanging lamps; parts of lamps made 
of glass.

Class: 42 סוג: 42

Design of interior decor, lighting and lighting systems; 
technological services for interior decor, lighting and 
lighting systems.

י"ח טבת תשע"ג - 54231/12/2012



Trade Mark No. 241836 מספר סימן

Application Date 19/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1022175 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Time In Style GmbH

Address: Baaererstraße 2, CH-6300 Zug, Switzerland

Identification No.: 73959

(Switzerland limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
instruments.

י"ח טבת תשע"ג - 54331/12/2012



Trade Mark No. 241837 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1036374 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PresbiBio, LLC

Address: c/o Blakely Sokoloff Taylor & Zafman 
LLP,12400 Wil, Los Angeles, CA 90025-1040, U.S.A.

Identification No.: 73960

(California, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Ocular implants; intraocular lenses; ophthalmic 
lenses; medical and surgical apparatus and 
instruments for use in ophthalmic surgery; ophthalmic 
products, namely, lenses for surgical implantation; 
optometric instruments, namely, instruments for 
locating grooves, engravings and other indicia on 
ophthalmic lenses, instruments for measuring the 
diameter of ophthalmic lenses, and instruments for 
locating the optical center of ophthalmic lenses; 
ophthalmic medical and surgical apparatus, namely, 
a device for inserting ocular implants and lenses into 
eyes; ophthalmic medical and surgical apparatus, 
namely, a device for holding ocular implants and 
lenses during transport, testing, and implantation.

י"ח טבת תשע"ג - 54431/12/2012



Trade Mark No. 241971 מספר סימן

Application Date 06/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094675 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cardium Therapeutics, Inc.

Address: 12255 El Camino Real,,Suite 250, San Diego 
CA 92130, U.S.A.

Identification No.: 73977

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals, biologics and formulations 
comprising nucleic acid or protein for use in the 
treatment of heart disease.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 07/04/2011, No. 85289339 ארה"ב, 07/04/2011, מספר 85289339

Class: 5 סוג: 5

י"ח טבת תשע"ג - 54531/12/2012



Trade Mark No. 241972 מספר סימן

Application Date 20/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094686 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CARTIER INTERNATIONAL AG

Address: Hinterbergstrasse 22,Postfach 61, CH-6312 
Steinhausen, Switzerland

Identification No.: 71311

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Cuff links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches, key rings, watches, 
chronometers, clocks, watch bands, boxes of 
precious metal for watches and jewelry.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 06/06/2011, No. 616498 שוויץ, 06/06/2011, מספר 616498

Class: 14 סוג: 14

י"ח טבת תשע"ג - 54631/12/2012



Trade Mark No. 241973 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094695 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely electronic 
transmission of data, messages and information 
between and among computers, mobile and 
handheld devices and wired and wireless 
communication devices, enabling users to transmit 
messages, comments, multimedia content, videos, 
movies, films, and photos, audio content, animation, 
pictures, images, text, information, and other user-
generated content via a global computer network and 
other computer and communications networks; 
providing online communications links which transfer 
users to other websites; providing online forums, chat 
rooms and electronic bulletin boards for users to 
post, search, watch, share, critique, rate, and 
comment on subjects of interest; providing access to 
computer databases in relation to a social network, 
social integration and meet ups; providing 
telecommunication facilities that enable the sharing 
of blogs, photos, videos, podcasts, and other audio-
visual materials; providing telecommunication 
facilities that enable the creation and updating of 
personal electronic web pages featuring user-
provided content; providing user access to a global 
computer network; rental of access time to global 
computer networks; radio broadcasting; television 
broadcasting; facilitating access to third party web 
sites via a universal login, audio, text, video and 
multimedia broadcasting services over computer and 
electronic communications networks, namely 
uploading, posting, displaying, tagging and 
electronically transmitting data, audio, and video; 
providing access to computer databases in the fields 
of entertainment and education; electronic 
messaging services; providing telecommunication 
channels for teleshopping services; operation of an 
online network service namely providing access to 
databases enabling users to transfer data in 
connection with their personal identity and for sharing 
said personal data with and via various web sites; 
operating a web site containing a technology 
enabling online users to create personal profiles 
containing social network information the transfer and 
sharing of this information via various web sites, 
namely providing access to online infrastructure 
enabling online users to create personal profiles 
containing social network information and the transfer 
and sharing of this information via various web sites.

י"ח טבת תשע"ג - 54731/12/2012



 Owners

Name: AHMET EMİR TURAN

Address: Kizilcikli Mahmut,,Pehlivan Caddesi,,Eti Plaza 
No:, ESKİŞEHİR, Turkey

Identification No.: 73978

י"ח טבת תשע"ג - 54831/12/2012



Trade Mark No. 241974 מספר סימן

Application Date 23/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094729 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations 
and beverages; iced coffee; artificial coffee, artificial 
coffee extracts, preparations and beverages made 
with artificial coffee; chicory; tea, tea extracts, 
preparations and beverages made with tea; iced tea; 
malt-based preparations for human consumption; 
cocoa and cocoa-based preparations and beverages; 
chocolate, chocolate products, chocolate-based 
preparations and beverages; confectionery, sugar 
confectionery, sweetmeats; sugar; chewing gum, not 
for medical purposes; natural sweeteners; bakery 
products, bread, yeast, pastries; biscuits, cakes, 
cookies, wafers, caramels, desserts (included in this 
class), puddings; edible ices, water ices, sherbets, 
iced confectionery, iced cakes, ice cream, ice 
desserts, frozen yogurts, powders and binding agents 
(included in this class) for making edible ices and/or 
water ices and/or sherbets and/or iced confectionery 
and/or iced cakes and/or ice cream and/or ice 
desserts and/or frozen yogurts; honey and honey 
substitutes; breakfast cereals, muesli, corn flakes, 
cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal 
preparations; rice, pasta, noodles; foodstuffs made 
with rice, flour or cereals, also in the form of cooked 
dishes; pizzas; sandwiches; oven-ready preparations 
of farinaceous paste and cake pastry; sauces, soya 
sauce; ketchup; products for flavoring or seasoning 
foodstuffs; edible spices, condiments, salad 
dressings, mayonnaise; mustard; vinegar.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 28/04/2011, No. 615026 שוויץ, 28/04/2011, מספר 615026

Class: 30 סוג: 30

י"ח טבת תשע"ג - 54931/12/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, red, 
yellow, green and light gray. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 71360

י"ח טבת תשע"ג - 55031/12/2012



Trade Mark No. 241975 מספר סימן

Application Date 30/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094753 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOREMARTEC SA

Address: Rue Joseph Netzer, 5, B-6700 ARLON, Belgium

Identification No.: 71496

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastry and confectionery; chocolate products; 
pralines; edible ices.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Benelux, 30/03/2011, No. 1222523 בנלוקס, 30/03/2011, מספר 1222523

Class: 30 סוג: 30

י"ח טבת תשע"ג - 55131/12/2012



Trade Mark No. 241976 מספר סימן

Application Date 08/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094770 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Klingspor AG

Address: Hüttenstr. 36, 35708 Haiger, Germany

Identification No.: 73979

(AG (joint stock corporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Abrasives on pads, namely coated abrasives, 
abrasive paper, emery paper, abrasive fabric namely, 
abrasives cloth, abrasive nonwovens, finishing paper 
and fabric, namely finishing paper and cloth.

י"ח טבת תשע"ג - 55231/12/2012



Trade Mark No. 241983 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094863 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Omnimed AG

Address: Unterstrasse 52, CH-9001 St. Gallen, 
Switzerland

Identification No.: 73985

(Suisse / Switzerland Aktiengesellschaft / stock 
corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic articles, particularly orthoses and 
bandages.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 23/03/2011, No. 618018 שוויץ, 23/03/2011, מספר 618018

Class: 10 סוג: 10

י"ח טבת תשע"ג - 55331/12/2012



Trade Mark No. 241984 מספר סימן

Application Date 02/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094871 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany

Identification No.: 72190

(Germany AG & Co. KGaA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps for personal use, body and beauty care 
preparations, namely foam bath preparations, bath 
additives and shower gels, body lotions, deodorants 
for personal use.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 08/04/2011, No. 30 2011 020 564.7/03 גרמניה, 08/04/2011, מספר 564.7/03 020 2011 30

Class: 3 סוג: 3

י"ח טבת תשע"ג - 55431/12/2012



Trade Mark No. 241988 מספר סימן

Application Date 26/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094893 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD)

Address: Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 
Biel/Bienne, Switzerland

Identification No.: 73986

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Timepieces and chronometric instruments and parts 
thereof including watch cases, dials and bands; 
jewelry and parts thereof.

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance of watches, chronometers, 
clocks and wall clocks and jewelry.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 11/05/2011, No. 619059 שוויץ, 11/05/2011, מספר 619059

Class: 14 סוג: 14

Class: 37 סוג: 37

י"ח טבת תשע"ג - 55531/12/2012



Trade Mark No. 241993 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094940 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Claudia Kiesel

Address: Heußweg 37a, 20255 Hamburg, Germany

Identification No.: 73988

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Club services, amusement parks, holiday camp 
services, providing recreation facilities, film 
production, film presentations, organization and 
conducting of music activities, arranging of beauty 
contests, production of shows, theatre productions, 
entertainment, arranging and conducting of 
workshops, arranging and conducting of cultural and 
sportive events.

י"ח טבת תשע"ג - 55631/12/2012



Trade Mark No. 241995 מספר סימן

Application Date 15/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095000 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Madd Gear Pty Ltd

Address: Unit 12, 35 Garden Road, Clayton, VIC 3168, 
Australia

Identification No.: 73362

(CLAYTON Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Non-motorised vehicles, including cycles, scooters, 
parts and accessories thereof.

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes.

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages including sports 
and energy drinks.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Australia, 03/03/2011, No. 1412311 אוסטרליה, 03/03/2011, מספר 1412311

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages including sports 
and energy drinks

Australia, 13/07/2011, No. 1436497 אוסטרליה, 13/07/2011, מספר 1436497

Class: 12 סוג: 12

Non-motorised vehicles, including cycles, scooters, 
parts and accessories thereof

י"ח טבת תשע"ג - 55731/12/2012



Trade Mark No. 241996 מספר סימן

Application Date 15/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095001 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Madd Gear Pty Ltd

Address: Unit 12, 35 Garden Road, Clayton, VIC 3168, 
Australia

Identification No.: 73362

(CLAYTON Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Non-motorised vehicles, including cycles, scooters, 
parts and accessories thereof.

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes.

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; sports and energy drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Australia, 13/07/2011, No. 1436495 אוסטרליה, 13/07/2011, מספר 1436495

Class: 12 סוג: 12

Non-motorised vehicles, including cycles, scooters, 
parts and accessories thereof

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and non-alcoholic drinks; 
sports and energy drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages

י"ח טבת תשע"ג - 55831/12/2012



Trade Mark No. 241998 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095006 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Empirix Inc.

Address: 20 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, U.S.A.

Identification No.: 73991

(Massachusetts, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software for testing and 
monitoring computer network and telecommunication 
networks, applications, and equipment.

Class: 42 סוג: 42

Computer network and telecommunication 
infrastructure monitoring service which tracks 
application software performance, performs periodic 
maintenance and provides reports and alerts 
concerning such performance.

י"ח טבת תשע"ג - 55931/12/2012



Trade Mark No. 242000 מספר סימן

Application Date 29/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095040 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Operating system software; software for use in 
developing, executing, and running other software on 
mobile devices, computers, smart phones, tablet 
computers, personal digital assistant devices, 
portable media players, smart televisions, computers 
in vehicles, computer networks, and global 
communication networks; computer software 
development tools; computer utility software and 
other computer software used to maintain and 
operate a computer system; computer software for 
use in transmitting and receiving data over computer 
networks and global communication networks; 
computer software for managing communications 
and data exchange among and between mobile 
devices and desktop computers; computer 
middleware, namely, software that mediates between 
the operating system of a mobile device and the 
application software of a mobile device; computer 
application software for mobile phones; computer 
hardware; computers; tablet, netbook, notebook and 
laptop computers; portable computers; handheld 
computers; wireless devices used for internet 
connectivity featuring data and image transmission; 
electronic handheld devices, mobile phones, smart 
phones, personal digital assistants (PDAs) for the 
wireless transmission of data and/or voice signals 
and/or incorporating e-mail, pager, fax, radio, 
personal organizer, cellular connectivity, wireless 
connectivity, mp3 player, satellite navigational 
system, global positioning system (GPS) receiver, 
global positioning system data logger for recording 
and classification of trips, digital camera, digital video 
camera and/or computer operating system; electronic 
handheld units for recording, organizing, transmitting, 
playing and reviewing text, data, video and audio 
files; information and entertainment systems for use 
in vehicles; navigation devices for use in vehicles.

Class: 42 סוג: 42

Providing information in the fields of software design 
and development and installation and maintenance of 
software; design and development of software; 
scientific and technological services and research 
and design relating thereto: industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

י"ח טבת תשע"ג - 56031/12/2012



 Owners

Name: The Linux Foundation

Address: 1796 18th Street, Suite C, San Francisco CA 
94107, U.S.A.

Identification No.: 73993

(Oregon, United States CORPORATION)

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 24/06/2011, No. RM2011C00420 RM2011C00420 איטליה, 24/06/2011, מספר

Class: 42 סוג: 42

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer software applications; 
mobile software applications; mobile software 
applications to run on handheld electronic devices, 
mobile phones, smart phones, tablet, netbook, 
notebook and laptop computers, portable media 
players, personal digital assistants (PDAs), smartTVs, 
enterprise digital assistant devices, and on computers 
in vehicles; application development computer 
software programs for personal and handheld 
computers; computer operating systems, computer 
utility software and other computer software used to 
maintain and operate a computer system; computer 
hardware; data processors; programmable data 
processors; semiconductors; microprocessors; 
semiconductor devices; integrated circuits; computer 
chipsets; computers; tablet, netbook, notebook and 
laptop computers; portable computers; handheld 
computers; wireless devices used for internet 
connectivity featuring data and image transmission; 
electronic handheld devices, mobile phones, smart 
phones, personal digital assistants (PDAs); electronic 
handheld devices, mobile phones, smart phones, 
personal digital assistants (PDAs) for the wireless 
transmission of data and/or voice signals and/or 
incorporating e-mail, pager, fax, radio, personal 
organizer, cellular connectivity, wireless connectivity, 
mp3 player, satellite navigational system, global 
positioning system (GPS) receiver, global positioning 
system data logger for recording and classification of 
trips, digital camera, digital video camera and/or 
computer operating system; electronic handheld 
devices for recording, organizing, transmitting, playing 
and reviewing text, data, video and audio files; 
information and entertainment systems for use in 
vehicles; navigation devices for use in vehicles; 
scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment and 
computers; fire-extinguishing apparatus

י"ח טבת תשע"ג - 56131/12/2012



Trade Mark No. 242001 מספר סימן

Application Date 30/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095080 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "PATIENT SYRINGE". 
separately, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: Retractable Technologies, Inc.

Address: 511 Lobo Lane, Little Elm, TX 75068, U.S.A.

Identification No.: 73994

(Texas, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Syringes for medical use, namely, needleless 
therapeutic syringes having a luer connector 
attachable to an intravenous fluid delivery system 
and a forwardly extending and outwardly inclined 
guide structure facilitating the attachment.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 01/04/2011, No. 85283764 ארה"ב, 01/04/2011, מספר 85283764

Class: 10 סוג: 10

Syringes for medical use, namely, needleless 
therapeutic syringes having a luer connector 
attachable to an intravenous fluid delivery system and 
a forwardly extending and outwardly inclined guide 
structure facilitating the attachment

י"ח טבת תשע"ג - 56231/12/2012



Trade Mark No. 242002 מספר סימן

Application Date 03/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095081 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHANDONG ZHANGQIU BLOWER CO., LTD.

Address: Mingshui Economic Development 
Zone,,Zhangqiu City,, 250200 Shandong Province, 
People's Republic of China

Identification No.: 73995

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Blowing machines; pumps (machines); blowing 
machines for the compression, exhaustion and 
transport of gases; blowing machines for the 
compression, sucking and carrying of grain; 
compressed air machines; air suction machines; 
disintegrators; crushing machines; drying machines; 
milling machines.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

People's Republic of China, 04/05/2011, No. 
9422312

סין, 04/05/2011, מספר 9422312

Class: 7 סוג: 7

י"ח טבת תשע"ג - 56331/12/2012



Trade Mark No. 242003 מספר סימן

Application Date 03/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095095 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EIZO NANAO CORPORATION

Address: 153 Shimokashiwano-machi,,Hakusan-shi, 
Ishikawa 924-8566, Japan

Identification No.: 73804

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer monitors; video monitors; liquid crystal 
display monitors.

י"ח טבת תשע"ג - 56431/12/2012



Trade Mark No. 242006 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095121 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and database software; 
computer-readable databases; computer hardware 
and computer software for database management, 
for data searches, for connection to databases and to 
the internet, for database integration applications, for 
image processing, for document management, for 
print management, for network transmission and 
receiving, for document creations, for database 
management and for document and image 
processing; electronic databases recorded on 
computer media; apparatus, instruments and media 
for recording, reproducing, carrying, storing, 
processing, manipulating, transmitting, broadcasting, 
retrieving and reproducing music, sounds, images, 
text, signals, software, information, data and code; 
sound, video and data recordings; computer 
programs stored on data carriers, including magnetic 
data carriers; pre-recorded data carriers for use with 
computers; recorded or downloadable gadgets, 
widgets, plug-ins, applets, ring tones, music files, 
mp3 files, graphic and video files for computers, 
computer programs or wireless communication 
apparatus, mobile telephones; interfaces (for 
computers); all the aforesaid software products for 
use in the field of personnel and candidate attraction, 
personnel and candidate selection, in the field of 
personnel recruitment and integration (onboarding), 
personnel management, personnel-related 
performance management, personnel-related 
compensation management and personnel-related 
skill and competence management, and for career 
and succession planning, and in the field of further 
training management and for the drawing up of 
organisational charts; the aforesaid goods in relation 
to software, not for use with coordinate measuring 
systems.

י"ח טבת תשע"ג - 56531/12/2012



Class: 35 סוג: 35

Systematization of data in computer databases, 
computerised file management and collating of data 
in computer databases, namely in the field of 
personnel recruitment, personnel employment, 
personnel management, personnel placement; 
organisational business project management in the 
field of electronic data processing; statistics and 
professional business expertise and appraisals; 
market research; public relations; advertising on the 
internet, for others; business development services; 
business information services provided online from a 
global computer network, computer database or the 
internet; consultancy with regard to organisational 
matters and business management, with and without 
the aid of electronic databases and web-based 
software; all the aforesaid services for the human 
resources sector, namely for for the field of personnel 
and candidate attraction, personnel and candidate 
selection, the field of personnel recruitment and 
integration (onboarding), personnel management, 
personnel-related performance management, 
personnel-related compensation management and 
personnel-related skill and competence 
management, and for career and succession 
planning, and for the field of further training 
management and for the drawing up of organisational 
charts.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications, in particular mobile 
telecommunications; transmission of computer 
programs, gadgets, widgets, plug-ins, applets, ring 
tone, voice, music, mp3, graphics and video image 
files and of information and messages by means of 
wireless uploading and downloading via global 
computer networks on computer and on wireless 
communications devices, including mobile phones; 
sending and receiving voice and text messages 
between wireless mobile telecommunications 
devices; radio broadcasting (radio and television); 
automated relaying, forwarding and transmission of 
webpage content, in particular news, with other 
internet portals (syndication); providing access to 
software on data networks for internet access; 
providing access to portals on the internet; providing 
chatlines, chatrooms and electronic forums.

י"ח טבת תשע"ג - 56631/12/2012



 Owners

Name: Lumesse (UK) Ltd.

Address: 3/5 Bleeding Heart Yard, London EC1N 8SJ, 
United Kingdom

Identification No.: 73997

(United Kingdom Ltd.)

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; design, programming, 
installation, updating and maintenance of software 
and computer programs; provision of search engines 
for the internet; rental of computer software; 
development and maintenance of intranets, and 
implementation of software in existing computer 
networks and applications; rental and maintenance of 
memory space for websites, for others (hosting); 
providing web-based software, for others; providing 
customised database software, for others; research, 
development and project analysis, in particular in the 
field of information technology and other computer-
related technologies; security services for protection 
against illegal network access; all the aforesaid 
services for the human resources sector, namely for 
for the field of personnel and candidate attraction, 
personnel and candidate selection, the field of 
personnel recruitment and integration (onboarding), 
personnel management, personnel-related 
performance management, personnel-related 
compensation management and personnel-related 
skill and competence management, and for career 
and succession planning, and for the field of further 
training management and for the drawing up of 
organisational charts; providing an e-commerce 
platform on the internet; providing platforms on the 
internet; the aforesaid services in relation to software, 
not for use with coordinate measuring system.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 14/12/2010, No. 
009595571

איחוד האירופי לסימני מסחר, 14/12/2010, מספר 
009595571

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

י"ח טבת תשע"ג - 56731/12/2012



Trade Mark No. 242007 מספר סימן

Application Date 15/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095129 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Sodium silicate spheres; sodium aluminosilicate 
microspheres; glass beads for filtering use; 
conductive additives for plastics.

Class: 3 סוג: 3

Glass beads for abrasive purposes.

Class: 7 סוג: 7

Guns and other machines for applying glass beads.

Class: 9 סוג: 9

Safety marking beads for roads; glass beads for gas 
chromatography.

Class: 17 סוג: 17

Glass beads for dielectric use.

Class: 19 סוג: 19

Retroflective glass beads; combination of 
retroreflective glass beads and paint drying additive 
for use with asphalt paving composition and guard 
rails.

Class: 21 סוג: 21

Glass spheres for use in the manufacture of plastic 
articles; hollow glass spheres; glass beads for 
reflective purposes.

Class: 41 סוג: 41

Training in the use of equipment.

Class: 45 סוג: 45

Technical consultancy regarding the field of roadway 
safety.

י"ח טבת תשע"ג - 56831/12/2012



 Owners

Name: Potters Industries, LLC

Address: Suite 400,2711 Centerville Road, Wilmington 
DE 19808, U.S.A.

Identification No.: 73998

(Delaware, United States CORPORATION)

י"ח טבת תשע"ג - 56931/12/2012



Trade Mark No. 242008 מספר סימן

Application Date 02/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095132 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Joint-Stock Company "Krasnyj Octyabr"

Address: ul. Malaya Krasnoselskaya,,d. 7, str.24, RU-
107140 Moscow, Russian Federation

Identification No.: 73999

(RU Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastries; caramels; sweetmeats; chocolate; praline; 
wafers; marzipans.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Russian Federation, 24/05/2011, No. 2011716072 רוסיה, 24/05/2011, מספר 2011716072

Class: 30 סוג: 30

י"ח טבת תשע"ג - 57031/12/2012



Trade Mark No. 242009 מספר סימן

Application Date 30/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095137 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cymer, Inc.

Address: 17075 Thornmint Ct., San Diego, CA 92127, 
U.S.A.

Identification No.: 74000

(Nevada, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Silicon crystallization tools used in the manufacture 
of flat panel displays and monitors.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 28/09/2011, No. 85434128 ארה"ב, 28/09/2011, מספר 85434128

Class: 9 סוג: 9

silicon crystallization tools used in the manufacture of 
flat panel displays and monitors

י"ח טבת תשע"ג - 57131/12/2012



Trade Mark No. 242016 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095240 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHENZHEN RIFENG ELECTRONICS CO., LTD.

Address: Floor 3&4, No. 2 Factory Building,,Zaimao 
Industri, Shenzhen City, People's Republic of China

Identification No.: 74006

(P.R. CHINA Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Daylight fluorescent lamp tubes; lighting apparatus 
and installations; deodorizing device for refrigerators; 
ventilation (air-conditioning) installations and 
apparatus; disinfectant dispensers for toilets; 
automotive lights; lamps; electric water heaters; solar 
energy water heaters; radiators, electric.

י"ח טבת תשע"ג - 57231/12/2012



Trade Mark No. 242021 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095299 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sany Group Co., Ltd.

Address: Xingsha Development Area,,Changsha, 410100 
Hunan Province, People's Republic of China

Identification No.: 74008

(Organized and existing under the laws of China 
Corporation of China)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Fork lift trucks; lifting cars (lift cars); coaches; motor 
buses; motor coaches; lorries; automobile chassis; 
trailers (vehicles); vehicle chassis; vans (vehicles); 
motors for land vehicles; sports cars; cars; motor 
cars; automobile bodies; boats; ships; pontoons; 
locomotives; concrete mixing vehicles; aerial 
conveyors; hydraulic circuits for vehicles; asphalt 
material transfer vehicles.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

People's Republic of China, 17/05/2011, No. 
9473200

סין, 17/05/2011, מספר 9473200

Class: 12 סוג: 12

י"ח טבת תשע"ג - 57331/12/2012



Trade Mark No. 242022 מספר סימן

Application Date 02/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095300 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany

Identification No.: 72190

(Germany AG & Co. KGaA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, preparations for body and beautycare, 
deodorants for personal use; cosmetic preparations 
for care and treatment of hair; non-medicated 
toothpastes and mouthwashes; cosmetical foam 
baths and shower baths.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 12/05/2011, No. 30 2011 026 891.6/03 גרמניה, 12/05/2011, מספר 891.6/03 026 2011 30

Class: 3 סוג: 3

י"ח טבת תשע"ג - 57431/12/2012



Trade Mark No. 242027 מספר סימן

Application Date 30/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0878345 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ontex BVBA

Address: Genthof 5, B-9255 BUGGENHOUT, Belgium

Identification No.: 74011

(private limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper and goods made of paper and/or cellulose, not 
included in other classes; disposable baby diapers 
made of paper and/or cellulose; disposable diaper 
pants made of paper and/or cellulose; wet wipes 
made of paper and/or cellulose; disposable baby 
changing underpads (baby mats) made of paper 
and/or cellulose.

י"ח טבת תשע"ג - 57531/12/2012



Trade Mark No. 242028 מספר סימן

Application Date 23/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0905922 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NECMEDDIN KARADEMIR

Address: Fatih Mah. 19 Mayis Bulvari,,Astor Iş Merkezi 
No:, ESENYURT / ISTANBUL, Turkey

Identification No.: 74012

Name: CIHAN KARADEMIR

Address: Koska Cad. Sair Hasmet,,Sok. No: 56/7, Laleli, 
EMINÖNÜ / ISTANBUL, Turkey

Identification No.: 74013

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

י"ח טבת תשע"ג - 57631/12/2012



Trade Mark No. 242030 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0993535 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Compagnie des Montres Longines, Francillon 
S.A. (Longines Watch Co., Francillon Ltd.)

Address: CH-2610 Saint-Imier, Switzerland

Identification No.: 74015

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, included in this 
class; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.

י"ח טבת תשע"ג - 57731/12/2012



Trade Mark No. 242098 מספר סימן

Application Date 13/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095340 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Red, white and 
yellow as shown in the mark.

 Owners

Name: EDNOLITCHNO DRUJESTVO S 
OGRANITCHENA OTGOVORNOST 
"FINANSKONSULT"

Address: "Altzeko" str. 16, BG-4000 PLOVDIV, Bulgaria

Identification No.: 71954

(Bulgaria Ltd./LLC)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, cigarettes, cigars, cigarillos; smokers' 
articles; matches.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Bulgaria, 11/04/2011, No. 118943 בולגריה, 11/04/2011, מספר 118943

Class: 34 סוג: 34

י"ח טבת תשע"ג - 57831/12/2012



Trade Mark No. 242104 מספר סימן

Application Date 26/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095435 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper; cardboard; goods made from paper and 
cardboard, not included in other classes, namely 
coasters made of paper or of cardboard, articles, 
paper for pastry and sorbets, hand-towels of paper, 
paper tablecloths, paper table linen, face towels of 
paper, paper handkerchiefs, cardboard articles 
namely cardboard; paper bags, small paper bags, 
paper envelopes, small paper bags for wrapping; 
packaging materials, namely, cardboard packaging, 
paper pouches for packaging, bobbins and spools of 
paper or cardboard, for packaging purposes, plastic 
bubble packs for wrapping or packaging; carry bags 
of plastics, namely, plastic shopping bags, plastic 
trash bags, plastic lunch bags, bookbinding material, 
namely bookbinding tape, bookbinding wire, 
bookbindings, cloth for bookbinding, printing type, 
printing blocks, printed matter and periodical 
publications, namely, books, magazines, 
newspapers, journals, reviews, pamphlets, 
catalogues, leaflets, vouchers and coupons, all in the 
field of travel, tickets, and posters, writing paper, 
copy paper, parchment paper, carbon paper, paper 
rolls for calculating machines, notebook paper, note 
papers, envelopes, loose-leaf pads, book covers, 
notebook covers, writing instruments, namely, 
pencils, ballpoint pens, pen nibs, typewriters and 
office requisites, namely, staplers, rubber bands, 
punches, paper embossers, envelope sealing 
machines, franking machines, finger-stalls, correcting 
fluid for type, paint brushes, paint applicator rollers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Turkey, 21/07/2011, No. 2011/60464 טורקיה, 21/07/2011, מספר 2011/60464

Class: 16 סוג: 16

י"ח טבת תשע"ג - 57931/12/2012



 Owners

Name: KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak,,Pak İs Merkezi, 
No:, BEŞIKTAŞ-ISTANBUL, Turkey

Identification No.: 73931

(Turkey Joint Stock Company)

י"ח טבת תשע"ג - 58031/12/2012



Trade Mark No. 242105 מספר סימן

Application Date 26/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095436 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper; cardboard; goods made from paper and 
cardboard, not included in other classes, namely 
coasters made of paper or of cardboard, articles, 
paper for pastry and sorbets, hand-towels of paper, 
paper tablecloths, paper table linen, face towels of 
paper, paper handkerchiefs, cardboard articles 
namely cardboard; paper bags, small paper bags, 
paper envelopes, small paper bags for wrapping; 
packaging materials, namely, cardboard packaging, 
paper pouches for packaging, bobbins and spools of 
paper or cardboard, for packaging purposes, plastic 
bubble packs for wrapping or packaging; carry bags 
of plastics, namely, plastic shopping bags, plastic 
trash bags, plastic lunch bags, bookbinding material, 
namely bookbinding tape, bookbinding wire, 
bookbindings, cloth for bookbinding, printing type, 
printing blocks, printed matter and periodical 
publications, namely, books, magazines, 
newspapers, journals, reviews, pamphlets, 
catalogues, leaflets, vouchers and coupons, all in the 
field of travel, tickets, and posters, writing paper, 
copy paper, parchment paper, carbon paper, paper 
rolls for calculating machines, notebook paper, note 
papers, envelopes, loose-leaf pads, book covers, 
notebook covers, writing instruments, namely, 
pencils, ballpoint pens, pen nibs, typewriters and 
office requisites, namely, staplers, rubber bands, 
punches, paper embossers, envelope sealing 
machines, franking machines, finger-stalls, correcting 
fluid for type, paint brushes, paint applicator rollers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Turkey, 21/07/2011, No. 2011/60460 טורקיה, 21/07/2011, מספר 2011/60460

Class: 16 סוג: 16

י"ח טבת תשע"ג - 58131/12/2012



 Owners

Name: KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak,,Pak İs Merkezi, 
No:, BEŞIKTAŞ-ISTANBUL, Turkey

Identification No.: 73931

(Turkey Joint Stock Company)

י"ח טבת תשע"ג - 58231/12/2012



Trade Mark No. 242106 מספר סימן

Application Date 17/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095452 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Semiconductor substrates for optoelectronics, 
microelectronics, micromechanics and derived 
activities; magnetic, optical, digital and electronic 
recording media; semiconductor wafers; 
semiconductors; silicon and semiconductor wafers for 
printed circuits, integrated circuits and derived 
activities; components for microelectronics, 
micromechanics and optoelectronics; semiconductor 
wafers for light-emitting diodes, radiofrequency (RF) 
components and power components; components for 
microelectronics, optoelectronics and 
micromechanics; substrates for microelectronics, 
optoelectronics and micromechanics, for flat screens, 
light-emitting diodes, integrated optical guides, 
sensors, integrated circuit cards (smart cards), 
radiofrequency (RF) and power components; 
transistors, microelectronic circuits, microsystems; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; lasers, not for medical purposes; control 
and lighting systems; diodes, photodiodes, light-
emitting diodes, laser diodes, high performance 
semiconductor laser diodes, photodiode detectors, 
optical conductors, photocouplers, optical sensors, 
photoelectric barriers, light-emitting diode units; light 
gathering apparatus and devices combined with solar 
cells for producing electricity; light gathering 
apparatus and devices combined with solar cells for 
producing energy; solar cells for producing electricity; 
solar cell modules for producing electricity; solar 
energy installations (solar panels) for producing 
electricity; solar cells; solar cells for household use; 
solar cells for industrial use; photovoltaic appliances 
for producing electricity as well as installations 
consisting thereof; inverters for photovoltaic 
applications.

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus, lighting fixtures and electric 
lamps; lighting equipment and systems, lighting 
equipment and systems made with light-emiting 
diodes, LED lamps and LED floor lamps and parts 
thereof, lighting systems and installations and parts 
thereof made with light-emiting diodes.

Class: 37 סוג: 37

Installation and repair of electric power stations.

י"ח טבת תשע"ג - 58331/12/2012



Class: 39 סוג: 39

Distribution of electricity.

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials, namely mechanical, chemical 
and physical treatment and machining and gluing of 
material surfaces; treatment of substrates for 
microelectronics and optoelectronics, photovoltaics 
and micromechanics and all derived activities; 
treating semiconductor wafers and semiconductors; 
burnishing by abrasion of semiconductor wafers, 
transfer of layers of materials, semiconductors or 
components on any media; treating silicon wafers 
and semiconductor wafers; magnetization; burnishing 
by abrasion of silicon wafers and semiconductor 
wafers, transfer of layers of silicon, semiconductors 
or components on all media; production of solar 
power.

Class: 42 סוג: 42

Scientific, technological, technical and industrial 
research provided by engineers; testing of materials; 
laboratory work for others, namely testing of 
materials and research and development; research 
and development for others; research and 
development of new products in the field of wafers 
and semiconductors for optoelectronic components, 
radiofrequency (RF) components, power components 
and derived activities; research and development of 
new products in the field of silicon wafers and 
semiconductors for integrated circuits and derived 
activities; research and development of new products 
in the field of transferring microelectronic circuits or 
microsystems on all media and derived activities; 
engineering services and engineering work in the 
field of semiconductor wafers and semiconductors for 
optoelectronic, radiofrequency (RF) and power 
components and derived activities; engineering and 
appraisals (engineering work) in the field of silicon 
wafers and semiconductors for integrated circuits and 
derived activities and the transfer of microelectronic 
circuits or microsystems on all media and derived 
activities; research for the development of new 
products in the field of semiconductor wafers for the 
manufacture of electronic devices, transistors, 
diodes, photodiodes, light-emitting diodes and 
photodiode detectors; technical support and 
assistance services, namely technical advice for the 
development of new products in the field of 
semiconductor wafers for the manufacture of 
electronic devices, transistors, diodes, photodiodes, 
light-emitting diodes and photodiode detectors; 
developing photovoltaic applications; developing 
photovoltaic systems and units; developing solar 
power stations; design and development of lighting 
apparatus.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 21/12/2010, No. 103792221 צרפת, 21/12/2010, מספר 103792221

Class: 9 סוג: 9

י"ח טבת תשע"ג - 58431/12/2012



 Owners

Name: SOITEC

Address: Parc Technologique des Fontaines, Chemin des 
Franques, F-38190 Bernin, France

Identification No.: 73783

(France Société Anonyme à conseil d'administration)

Class: 11 סוג: 11

Class: 37 סוג: 37

Class: 39 סוג: 39

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

י"ח טבת תשע"ג - 58531/12/2012



Trade Mark No. 242110 מספר סימן

Application Date 20/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095489 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

Address: 6-9, Wakinohamacho 3-chome,,Chuo-ku, Kobe-
shi, Hyogo 651-0072, Japan

Identification No.: 74028

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobile tires (tyres); tires for two-wheeled motor 
vehicles.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Japan, 06/09/2011, No. 2011-064106 יפן, 06/09/2011, מספר 2011-064106

Class: 12 סוג: 12

י"ח טבת תשע"ג - 58631/12/2012



Trade Mark No. 242131 מספר סימן

Application Date 29/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095661 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sany Group Co., Ltd.

Address: Xingsha Development Area, Changsha, 410100 
Hunan Province, People's Republic of China

Identification No.: 74762

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Agitators; road rollers; steamrollers; mixing 
machines; concrete mixers (machines); bulldozers; 
excavators; mixers (machines); road making 
machines; railroad constructing machines; diggers 
(machines); earth moving machines; hoists; elevating 
apparatus; conveyors (machines); cranes (lifting and 
hoisting apparatus); hydraulic pump; centrifugal 
pumps; pumps (parts of machines, engines or 
motors); pumps (machines); trailer-mounted concrete 
pumps; truck-mounted concrete pumps; motor 
graders; asphalt pavers; asphalt mixing plants; 
concrete mixing plants; rail-laying machines; 
pneumatic controls for machines, motors and 
engines; hydraulic components; milling machines.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

People's Republic of China, 12/05/2011, No. 
9455192

סין, 12/05/2011, מספר 9455192

Class: 7 סוג: 7

י"ח טבת תשע"ג - 58731/12/2012



Trade Mark No. 242136 מספר סימן

Application Date 19/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095708 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps for personal use; perfumery, essential oils; 
cosmetics, namely creams and lotions for the hair, 
face and body; shower and bath gels and 
preparations, shampoos; make-up preparations, 
namely foundations, lipsticks, eye shadows, 
mascara, make-up powder and nail polish.

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses, spectacles, optical lenses, spectacle 
cases; telephones, mobile telephones, smartphones, 
tablets, PDAs and MP3 players; accessories for 
telephones, mobile telephones, smartphones, tablets, 
PDAs, and MP3 players, particularly hands-free kits 
for telephones, batteries, covers, housings, façades, 
chargers, hand straps or neck straps.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry goods (including fashion jewelry) particularly 
rings, earrings, cuff links, bracelets, charms, 
brooches, chains, necklaces, pendants, key rings, tie 
pins, medallions; jewelry boxes; watches, 
wristwatches, watch bands, alarm clocks, cases or 
presentation cases for timepieces.

י"ח טבת תשע"ג - 58831/12/2012



Class: 16 סוג: 16

Printed matter particularly pamphlets, postcards, 
catalogs, non-textile labels, printed documents, 
books, newspapers, publications; stationery articles 
particularly pads, writing or drawing books, 
calendars, agendas, notebooks, envelopes, letter 
paper, indexes; covers for diaries, indexes and pads; 
office requisites (except furniture) particularly letter 
trays, paper cutters, pencils, inkstands, inkwells, 
paperweights, pencil holders, penholders, writing 
pads, pens, balls and nibs for pens.

Class: 18 סוג: 18

Boxes of leather or imitation leather; traveling bags, 
traveling sets (leatherware), trunks and suitcases, 
garment bags for travel; vanity cases (not fitted), 
toiletry sets; backpacks, handbags; attaché cases 
and document cases of leather; wallets, purses, key 
holders (leatherware); umbrellas.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bath linen (except clothing), bed linen, table 
linen of textile, face towels of textile, bed and table 
covers of textile.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, underwear, namely shirts, tee-shirts, 
pullovers, skirts, dresses, trousers, coats, jackets, 
belts (clothing), scarves, sashes for wear, gloves, 
neckties, socks, bathing suits; footwear; headgear for 
wear.

Class: 34 סוג: 34

Cigar and cigarette cases of leather and imitation 
leather.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 28/03/2011, No. 
009844391

איחוד האירופי לסימני מסחר, 28/03/2011, מספר 
009844391

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 34 סוג: 34

י"ח טבת תשע"ג - 58931/12/2012



 Owners

Name: LOUIS VUITTON MALLETIER

Address: 2 rue du Pont-Neuf, F-75001 PARIS, France

Identification No.: 73499

(Société Anonyme)

י"ח טבת תשע"ג - 59031/12/2012



Trade Mark No. 242155 מספר סימן

Application Date 10/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096018 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zhao JianBin

Address: No.:334 Guo Wu Village,,ShiZhao, NanHe 
Town,,XingT, HeBei Province, People's Republic of China

Identification No.: 74052

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Inner tubes for pneumatic tires (tyres); tires for 
vehicle wheels; casings for pneumatic tires (tyres); 
treads for vehicles (roller belts); repair outfits for inner 
tubes; inner tubes for bicycles, cycles; non-skid 
devices for vehicle tires (tyres); hubs for vehicle 
wheels; adhesive rubber patches for repairing inner 
tubes; vehicle wheel rims.

י"ח טבת תשע"ג - 59131/12/2012



Trade Mark No. 242170 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0378453 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SITMA S.P.A.

Address: Via Vignolese, 1910, I-41057 Spilamberto 
(Modena), Italy

Identification No.: 74059

(Italy Joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for wrapping, bundling and manufacturing 
various goods by the use of heat-shrinkable and non-
heat-shrinkable plastic films, as well as devices for 
heat-shrinking plastic films.

י"ח טבת תשע"ג - 59231/12/2012



Trade Mark No. 242173 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0572201 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INTERLEMO HOLDING S.A. (Interlemo Holding 
AG) (Interlemo Holding Ltd)

Address: Chemin des Champs-Courbes 28, CH-1024 
Ecublens, Switzerland

Identification No.: 73254

(Suisse société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric connectors, fibre optic connectors; switches, 
distribution panels electrical; plugs, electrical outlets, 
electrical contacts; electrical cables; parts of the said 
products.

י"ח טבת תשע"ג - 59331/12/2012



Trade Mark No. 242174 מספר סימן

Application Date 25/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0572989 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bostik GmbH

Address: An der Bundesstr. 16, 33829 Borgholzhausen, 
Germany

Identification No.: 74062

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Adhesive materials for industrial purposes.

Class: 17 סוג: 17

Sealing materials; masses made of synthetic resins 
for pointing ceramic liners.

י"ח טבת תשע"ג - 59431/12/2012



Trade Mark No. 242176 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0575683 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Compagnie des Montres Longines, Francillon 
S.A. (Longines Watch Co., Francillon Ltd.)

Address: CH-2610 Saint-Imier, Switzerland

Identification No.: 73822

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and products made 
from these materials or coated therewith, jewellery, 
precious stones; horological and chronometric 
instruments.

י"ח טבת תשע"ג - 59531/12/2012



Trade Mark No. 242177 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0590193 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Compagnie des Montres Longines, Francillon 
S.A. (Longines Watch Co., Francillon Ltd.)

Address: CH-2610 Saint-Imier, Switzerland

Identification No.: 73822

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods made 
thereof or coated therewith, jewelry, precious stones; 
horological and other chronometric instruments.

י"ח טבת תשע"ג - 59631/12/2012



Trade Mark No. 242178 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0590324 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wülser Holding AG

Address: Mühlethalstrasse 67, CH-4800 Zofingen, 
Switzerland

Identification No.: 74064

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Sand-blasting apparatus.

י"ח טבת תשע"ג - 59731/12/2012



Trade Mark No. 242179 מספר סימן

Application Date 30/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0593022 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BORER CHEMIE AG

Address: Gewerbestrasse 13, CH-4528 ZUCHWIL, 
Switzerland

Identification No.: 74065

(Switzerland joint stock corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Disinfectants.

י"ח טבת תשע"ג - 59831/12/2012



Trade Mark No. 242180 מספר סימן

Application Date 29/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0631151 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Geberit Holding AG

Address: Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona, 
Switzerland

Identification No.: 71548

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metallic building materials for setting up sanitary 
facilities, pipes of metal.

Class: 11 סוג: 11

Sanitary facilities and parts thereof.

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic building materials for setting up sanitary 
facilities, non-metallic pipes.

י"ח טבת תשע"ג - 59931/12/2012



Trade Mark No. 242181 מספר סימן

Application Date 08/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0644451 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Altadis S.A.

Address: Centro empresarial Cristalia,,C/Via de los 
Poblado, E-28033 Madrid, Spain

Identification No.: 74066

(Spain Spanish corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, cigars, cigarettes, smokers' articles and 
matches.

י"ח טבת תשע"ג - 60031/12/2012



Trade Mark No. 242182 מספר סימן

Application Date 29/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0653093 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Geberit Holding AG

Address: Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona, 
Switzerland

Identification No.: 71548

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metallic building materials for setting up sanitation 
facilities, metallic tubes.

Class: 11 סוג: 11

Sanitary facilities and components thereof.

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic building materials for setting up sanitary 
facilities, plastic hoses.

י"ח טבת תשע"ג - 60131/12/2012



Trade Mark No. 242183 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0669768 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Heineken Česká republika, a.s.

Address: U Pivovaru 1, CZ-270 53 Krušovice, Czech 
Republic

Identification No.: 74067

(Czech Republic joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer.

י"ח טבת תשע"ג - 60231/12/2012



Trade Mark No. 242184 מספר סימן

Application Date 19/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0695101 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Paul Gerteis

Address: Frohburgstrasse 56, CH-8832 Wollerau, 
Switzerland

Identification No.: 74068

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools, compacting machines, 
drum compactors, granulation installations, mixers, 
mills, transport apparatus and/or machines for the 
industries producing pharmaceuticals, food, plastic 
materials and chemicals; presses, including 
machines for preparing tablets.

י"ח טבת תשע"ג - 60331/12/2012



Trade Mark No. 242185 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0695631 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
EVELINE COSMETICS Piotr Hubert Kasprzycki

Address: ul. Zytnia 19, PL-05-506 Lesznowola, Poland

Identification No.: 74069

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics.

י"ח טבת תשע"ג - 60431/12/2012



Trade Mark No. 242186 מספר סימן

Application Date 29/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0715101 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Paul Gerteis

Address: Frohburgstrasse 56, CH-8832 Wollerau, 
Switzerland

Identification No.: 74070

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools; compacting machines; 
pelleting machines; mixers; mills; conveyors and 
machines for the pharmaceutical, food, plastics and 
chemical industries; presses for industrial use 
including tableting presses.

י"ח טבת תשע"ג - 60531/12/2012



Trade Mark No. 242188 מספר סימן

Application Date 28/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0734004 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: O.T.S.- S.P.A.

Address: Via Morea SCN, I-62012 CIVITANOVA 
MARCHE (MACERATA), Italy

Identification No.: 74072

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transport, warehousing, shipping of goods by air, 
water or road.

י"ח טבת תשע"ג - 60631/12/2012



Trade Mark No. 242189 מספר סימן

Application Date 25/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0765501 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

Address: Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 
Biel/Bienne, Switzerland

Identification No.: 74073

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods made of 
or coated with these materials not included in other 
classes; jewellery, bijouterie, precious stones; 
horological and chronometric instruments.

י"ח טבת תשע"ג - 60731/12/2012



Trade Mark No. 242190 מספר סימן

Application Date 08/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0767767 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MERKEZ SAATÇILIK TICARET LIMITED 
ŞIRKETI

Address: Halaskargazi Caddesi,,214 Gazi Ethem Paşa 
Sitesi,, OSMANBEY-ISTANBUL, Turkey

Identification No.: 74074

(TURKEY LIMITED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches.

י"ח טבת תשע"ג - 60831/12/2012



Trade Mark No. 242191 מספר סימן

Application Date 26/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0771474 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

Address: Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 
Biel/Bienne, Switzerland

Identification No.: 74073

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods made of 
these materials or coated therewith not included in 
other classes; jewelry, precious stones; horological 
and chronometric instruments.

י"ח טבת תשע"ג - 60931/12/2012



Trade Mark No. 242192 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0771475 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

Address: Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 
Biel/Bienne, Switzerland

Identification No.: 74073

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, precious stones; horological and 
chronometric instruments.

י"ח טבת תשע"ג - 61031/12/2012



Trade Mark No. 242193 מספר סימן

Application Date 07/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0795875 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Seirin Co., Ltd.

Address: 1007-1 Sodeshi-cho,,Shimizu-shi, Shizuoka-ken 
424-0037, Japan

Identification No.: 73859

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Needles for medical purposes.

י"ח טבת תשע"ג - 61131/12/2012



Trade Mark No. 242195 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0803328 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Compagnie des Montres Longines, Francillon 
S.A. (Longines Watch Co., Francillon Ltd.)

Address: CH-2610 Saint-Imier, Switzerland

Identification No.: 73822

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods made of 
or coated with these materials not included in other 
classes; jewellery, bijouterie, precious stones; 
horological and chronometric instruments.

י"ח טבת תשע"ג - 61231/12/2012



Trade Mark No. 242196 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0804963 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FUJIAN GUANDAXING WUJINZHIPIN 
YOUXIANGONGSI

Address: Shichuangongyequ,,Chidianzhen, CN-362200 
Jinjiang, Fujian, People's Republic of China

Identification No.: 74076

(China corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, covers for clothing, furniture of metal, 
coatstands, showcases (furniture), sofas, infant 
walkers, carts for computers, deck chairs, cabinet 
work.

י"ח טבת תשע"ג - 61331/12/2012



Trade Mark No. 242197 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0817534 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, 
FRANCILLON S.A. (LONGINES WATCH Co, 
FRANCILLON Ltd)

Address: CH-2610 SAINT-IMIER, Switzerland

Identification No.: 73898

(Suisse, Switzerland, Suiza Société anonyme (joint stock 
company, sociedad anonima))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods made of 
or coated with these materials not included in other 
classes; jewellery, bijouterie, precious stones; 
horological and chronometric instruments.

י"ח טבת תשע"ג - 61431/12/2012



Trade Mark No. 242203 מספר סימן

Application Date 15/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0976666 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi 
Kft.

Address: József krt. 49 fsz/4., H-1085 Budapest, Hungary

Identification No.: 74081

(HUNGARY PRIVATE LIMITED-LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Nail care preparations; artificial nail bases, 
accessories; hand and foot care preparations.

י"ח טבת תשע"ג - 61531/12/2012



Trade Mark No. 242204 מספר סימן

Application Date 21/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0985900 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Aurora Limited

Address: 16 Alban Park, Hattfield Road, St. Albans, 
Hertfordshire, AL4 0JJ, United Kingdom

Identification No.: 74082

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Transformers, including electronic transformers and 
transformers for lighting, including display, cabinet 
and track lighting; ballast, including electronic 
ballasts; cables, plugs, sockets, leads, flexes, wires 
and connectors for lighting and lamps; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; none being for use 
in or in relation to testing apparatus and instruments 
for telecommunications, testing apparatus and 
instruments for data communications, data 
transmitting devices, data receiving devices, devices 
for testing input data waveform and synchronous 
data distortion; transformers for lighting apparatus 
and instruments, including electronic transformers, 
toroidal transformers, dimmable transformers, and 
transformers for low voltage lighting and low voltage 
track lighting.

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus and instruments; display and 
cabinet lighting apparatus and instruments; lighting 
distribution blocks; track lighting, including low 
voltage and mains voltage track lighting; tracks and 
track kits for track lighting, including low voltage and 
mains voltage track lighting; track lighting end caps, 
and live end connectors; lamps, including dichroic, 
halogen and dichroic halogen lamps, and lamps for 
low voltage and mains voltage track lighting; 
downlights and downlight kits, including low and 
mains voltage downlights and downlight kits; dichroic 
lamps, including low and mains voltage dichroic 
lamps; low voltage and mains voltage dichroic 
downlights; lamp holders; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; all the aforementioned goods 
excluding outdoor lighting.

י"ח טבת תשע"ג - 61631/12/2012



Trade Mark No. 242226 מספר סימן

Application Date 20/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Garage International Lux SARL

Address: 1 Allee Scheffer, Suite 2.05.1, L-2520, 
Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 802263

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, essential oils, cosmetics; all included in 
Class 3.

בושם, שמנים אתריים, קוסמטיקה; הכל כלול בסוג 3.             
                    

Class: 18 סוג: 18

Handbags, knapsacks; all included in Class 18. תיקי יד, תרמילי גב; הכל כלול בסוג 18.                   

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הכל כלול  בסוג 25.         
      

Class: 35 סוג: 35

Retail store services with respect to perfumery, 
essential oils, cosmetics, handbags, knapsacks, 
clothing, footwear, headgear; all included in Class 35.

שירותי חנות קמעונית בקשר לבושם, שמנים אתריים, 
תמרוקים, תיקי יד, תיקי גב, ביגוד, הנעלה, וכיסויי-ראש; הכל 

כלול בסוג 35.
                                                                   

י"ח טבת תשע"ג - 61731/12/2012



GARAGE

Trade Mark No. 242265 מספר סימן

Application Date 23/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Garage International Lux SARL

Address: 1 Allee Scheffer, Suite 2.05.1, L-2520, 
Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 802263

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, essential oils, cosmetics; all included in 
Class 3.                                           

בושם, שמנים אתריים, קוסמטיקה; הכל כלול בסוג 3.              
                   

Class: 18 סוג: 18

Handbags, knapsacks; all included in Class 18. תיקי יד, תרמילי גב; הכל כלול בסוג 18.                   

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הכל כלול בסוג 25.           
                     

Class: 35 סוג: 35

Retail store services with respect to perfumery, 
essential oils, cosmetics, handbags, knapsacks, 
clothing, footwear, headgear; all included in Class 35.

שירותי חנות קמעונית בקשר לבושם, שמנים אתריים, 
תמרוקים, תיקי יד, תיקי גב, ביגוד, הנעלה, וכיסויי-ראש; הכל 
כלול בסוג 35.                                                                  

                                                                            

י"ח טבת תשע"ג - 61831/12/2012



Trade Mark No. 242266 מספר סימן

Application Date 23/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Garage International Lux SARL

Address: 1 Allee Scheffer, Suite 2.05.1, L-2520, 
Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 802263

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, essential oils, cosmetics; all included in 
Class 3.

בושם, שמנים אתריים, קוסמטיקה; הכל כלול בסוג 3.              
                                                    

Class: 18 סוג: 18

Handbags, knapsacks; all included in Class 18. תיקי יד, תרמילי גב; הכל כלול בסוג 18.                                
      

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הכל כלול בסוג 25.           
                     

Class: 35 סוג: 35

Retail store services with respect to perfumery, 
essential oils, cosmetics, handbags, knapsacks, 
clothing, footwear, headgear; all included in Class 35.

שירותי חנות קמעונית בקשר לבושם, שמנים אתריים, 
תמרוקים, תיקי יד, תיקי גב, ביגוד, הנעלה, וכיסויי-ראש; הכל 
כלול בסוג 35.                                                                  

                                                                            

י"ח טבת תשע"ג - 61931/12/2012



GRG BY GARAGE

Trade Mark No. 242267 מספר סימן

Application Date 23/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Garage International Lux SARL

Address: 1 Allee Scheffer, Suite 2.05.1, L-2520, 
Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 802263

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, essential oils, cosmetics; all included in 
Class 3.

בושם, שמנים אתריים, קוסמטיקה; הכל כלול בסוג 3.              
                                                    

Class: 18 סוג: 18

Handbags, knapsacks; all included in Class 18. תיקי יד, תרמילי גב; הכל כלול בסוג 18.                      

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הכל כלול בסוג 25.           
                     

Class: 35 סוג: 35

Retail store services with respect to perfumery, 
essential oils, cosmetics, handbags, knapsacks, 
clothing, footwear, headgear; all included in Class 35.

שירותי חנות קמעונית בקשר לבושם, שמנים אתריים, 
תמרוקים, תיקי יד, תיקי גב, ביגוד, הנעלה, וכיסויי-ראש; הכל 
כלול בסוג 35.                                                                  

                                                                            

י"ח טבת תשע"ג - 62031/12/2012



Trade Mark No. 242305 מספר סימן

Application Date 30/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096099 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cymer, Inc.

Address: 17075 Thornmint Ct., San Diego, CA 92127, 
U.S.A.

Identification No.: 74000

(Nevada, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software for data mining, 
data monitoring, data analysis, and control of the 
performance parameters of light sources used in the 
manufacture of semiconductors.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 28/09/2011, No. 85434115 ארה"ב, 28/09/2011, מספר 85434115

Class: 9 סוג: 9

י"ח טבת תשע"ג - 62131/12/2012



Trade Mark No. 242307 מספר סימן

Application Date 28/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096146 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Winoa

Address: 528 avenue de Savoie, F-38570 Le Cheylas, 
France

Identification No.: 74089

(France Société anonyme à conseil d'administration)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, abrasive metal or mineral particles in 
the form of balls, marbles or grains, shot used for 
cleaning, deburring, delustering or altering the aspect 
of metal surfaces or the surfaces of other materials.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 15/02/2011, No. 11 3 806 628 צרפת, 15/02/2011, מספר 628 806 3 11

Class: 3 סוג: 3

י"ח טבת תשע"ג - 62231/12/2012



Trade Mark No. 242308 מספר סימן

Application Date 09/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096157 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG 
Rechtsabteilung

Address: Barkhausenweg 10, 22339 Hamburg, Germany

Identification No.: 74090

(Germany German Limited Partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical instruments and apparatus, 
artificial limbs, in particular implantable medical 
products, orthopaedic articles.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 14/02/2011, No. 30 201 008 742.3/1 גרמניה, 14/02/2011, מספר 742.3/1 008 201 30

Class: 10 סוג: 10

י"ח טבת תשע"ג - 62331/12/2012



Trade Mark No. 242310 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096186 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Siemens Aktiengesellschaft

Address: Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, Germany

Identification No.: 71515

(Germany Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical signalling, measuring, counting, recording, 
monitoring, open and closed-loop control and 
switching devices; electrical devices for input, 
processing, transmission, storage and output of data; 
electric batteries; electric accumulators; data 
processing programs.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 22/07/2011, No. 302011040315.5/09 גרמניה, 22/07/2011, מספר 302011040315.5/09

Class: 9 סוג: 9

י"ח טבת תשע"ג - 62431/12/2012



Trade Mark No. 242312 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096198 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Infastech Intellectual Properties Pte Ltd

Address: 8 Marina Boulevard,#05-02, Marina Bay 
Financial,Ce, Singapore 018981, Singapore

Identification No.: 74092

(Singapore Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Rivets of common metals; fastening devices made 
completely or principally of common metals as well 
as parts thereof; fastening materials, namely bolts, 
rivets, split pins, of steel, iron or metal; fastening 
devices wholly or principally of metal, in the form of 
rivets, bolts and screws as well as parts thereof.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

United Kingdom, 21/03/2011, No. 2575740 ממלכה מאוחדת, 21/03/2011, מספר 2575740

Class: 6 סוג: 6

י"ח טבת תשע"ג - 62531/12/2012



Trade Mark No. 242313 מספר סימן

Application Date 29/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096207 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TIANJIN LOVOL HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

Address: West of Jinwei Road,,Beichen District, Tianjin, 
People's Republic of China

Identification No.: 74093

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Harvesters; agricultural machines; road rollers; 
excavators; loaders; concrete mixers; cranes; rice 
transplanters; gas engines not for land vehicles; 
diesel engines not for land vehicles.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

People's Republic of China, 27/04/2011, No. 
9395081

סין, 27/04/2011, מספר 9395081

Class: 7 סוג: 7

י"ח טבת תשע"ג - 62631/12/2012



Trade Mark No. 242324 מספר סימן

Application Date 29/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096307 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Apparatus for physical training for medical use; 
physical exercise apparatus, for medical purposes; 
exercise machines for therapeutic purposes.

Class: 28 סוג: 28

Exercise machines; exercise platforms; manually-
operated exercise equipment.

Class: 41 סוג: 41

Athletic training services; educational services, 
namely, conducting conferences, courses, seminars, 
and workshops in the field of physical fitness, 
physical therapy, exercise instruction, exercise 
programs, health, physical fitness apparatus and 
equipment, physical therapy apparatus and 
equipment, and exercise facilities and distribution of 
training material in connection therewith; educational 
services, namely, providing courses of instruction at 
the vocational, pre-graduate, graduate and post-
graduate level and distribution of course material in 
connection therewith; providing information on 
exercise and fitness from a website; providing 
information regarding exercise and fitness from an 
on-line computer database; providing information on 
physical exercise; providing on-line training 
consisting of conferences, courses, seminars, and 
workshops in the field of physical fitness, physical 
therapy, exercise instruction, exercise programs, 
health, physical fitness apparatus and equipment, 
physical therapy apparatus and equipment, and 
exercise facilities; training in the use and operation of 
physical fitness apparatus and equipment, physical 
therapy apparatus and equipment, and exercise 
facilities; training services in the field of physical 
fitness, physical therapy, exercise instruction, 
exercise programs, health, physical fitness apparatus 
and equipment, physical therapy apparatus and 
equipment, and exercise facilities.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 27/07/2011, No. 85382118 ארה"ב, 27/07/2011, מספר 85382118

Class: 41 סוג: 41

י"ח טבת תשע"ג - 62731/12/2012



 Owners

Name: Balanced Body, Inc.

Address: 8220 Ferguson Avenue, Sacramento CA 95828-
0931, U.S.A.

Identification No.: 73536

(California, United States Corporation)

י"ח טבת תשע"ג - 62831/12/2012



Trade Mark No. 242327 מספר סימן

Application Date 21/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096372 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for testing vehicles or for 
use in the operation of vehicles included in this class; 
computers; parts and fittings for the aforesaid 
included in this class relating to vehicles and engines 
for vehicles; electric batteries; sun glasses and sun 
glass cases; fire extinguishing apparatus; in car 
entertainment systems included in this class; 
spectacles; frames and lenses, all for spectacles; 
apparatus for recording, transmission or 
preproduction of sound or images; magnetic data 
carriers, recording disks; videos; video cassettes; CD 
ROMs; DVDs; video disks; computer and video game 
software included; computer software, namely, 
computer games software and computer games 
adapted for use with PDA's, handheld devices, 
mobile telephones and MP3 players and visual 
display units relating to the test driving of vehicles, 
vehicles and vehicle engineering; computer games 
software downloadable from the Internet, or another 
network, via telecommunications or via any other 
communications network; computer game cartridges, 
cassettes, disks, computer games software, 
computer games tapes, computer games disks, CD-
ROMs, DVDs and downloadable MP3 files featuring 
the test driving of vehicles, vehicles and automobiles 
and engineering of vehicles and automobiles; 
downloadable MP3 files and video disk all relating to 
the test driving of vehicles and vehicle engineering.

Class: 12 סוג: 12

Apparatus of locomotion by land, air or water; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; land vehicles 
and parts and fittings therefor included in this class.

Class: 16 סוג: 16

Printed material, periodical publications, books, 
photographs, instructional and teaching materials, 
decalcomania; pens, pencils; pads of papers; paper 
articles and stickers; printed matter, stationery, 
writing implements, prints (engravings) pictures, 
calendars, magazines (periodicals), books, diaries, 
paper weights, all made of cardboard or paper, 
maps, guides, decalcomania; all included in this 
class, but not including handkerchiefs, kitchen rolls, 
hand towels, table cloths, table napkins, place mats, 
babies disposable napkins; toilet paper, filter papers 
and rolls of paper for industrial wiping purposes.

י"ח טבת תשע"ג - 62931/12/2012



 Owners

Name: Group Lotus plc

Address: Potash Lane, Hethel, Norwich, Norfold NR14 
8EZ, United Kingdom

Identification No.: 74100

(United Kingdom Corporation)

Class: 28 סוג: 28

Hand-held computer games; hand-held electronic 
games; all the aforesaid goods embodying games 
relating to the test driving of virtual vehicles or to 
engineering or vehicles or to parts and fittings for 
vehicles; pedal operated vehicles, toys, games, 
model vehicles; puzzles and playthings; vehicle 
related games; pedal operated vehicles.

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance of vehicles.

י"ח טבת תשע"ג - 63031/12/2012



Trade Mark No. 242330 מספר סימן

Application Date 10/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096446 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Citric acid for industrial purposes; albumen (animal or 
vegetable, raw material); ethylene; ethyl alcohol; 
epoxyethane; alcohol; glucose for industrial 
purposes; starch for industrial purposes; diastase for 
industrial purposes; stain-preventing chemicals for 
use on fabrics; industrial chemicals; chemical 
substances for preserving foodstuffs; sulphates; 
lactic acid; glycol; glycol ether.

Class: 5 סוג: 5

Lysine hydrochloride; mineral food-supplements; 
acids for pharmaceutical purposes; acetates for 
pharmaceutical purposes; medicinal alcohol; diastase 
for medical purposes; biochemical medicine; 
nutritional additives for medical purposes; lysine 
dosage; glucose for medical purposes.

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice 
beverages; waters (beverages); non-alcoholic 
beverages; sorbets (beverages); vegetable juices 
(beverages); isotonic beverages; vegetable extract 
drinks; preparations for making beverages.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

People's Republic of China, 28/07/2011, No. 
9774565

סין, 28/07/2011, מספר 9774565

Class: 5 סוג: 5

People's Republic of China, 28/07/2011, No. 
9774566

סין, 28/07/2011, מספר 9774566

Class: 1 סוג: 1

י"ח טבת תשע"ג - 63131/12/2012



 Owners

Name: COFCO CORPORATION

Address: 7-13/F, Tower A, Cofco Plaza,,No. 8 
Jianguomennei, Beijing, People's Republic of China

Identification No.: 74103

(People's Repubic of China Corporation)

People's Republic of China, 28/07/2011, No. 
9774567

סין, 28/07/2011, מספר 9774567

Class: 32 סוג: 32

י"ח טבת תשע"ג - 63231/12/2012



Trade Mark No. 242331 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096448 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Quercus Publishing Plc

Address: 21 Bloomsbury Square, London WC1A 2NS, 
United Kingdom

Identification No.: 74104

(England, United Kingdom Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic publications (downloadable); audio books; 
audio books in DVD and/or CD and/or cassette 
and/or web cast and/or pod cast form; audio 
recordings; electronic books, books in disc or tape 
form, digital books, digital periodicals, e-books, 
electronic content for use with e-book readers.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; printed publications; books, magazines, 
newsletters, manuals, handbooks, periodicals, 
booklets, pamphlets, maps, charts; bookbinding 
material; photographs; stationery; instructional and 
teaching material (except apparatus); printers' type; 
printing blocks.

Class: 41 סוג: 41

Education; entertainment; publishing services; 
providing on-line electronic publications (not 
downloadable), publication of books, publication of 
electronic books and journals online, publication of 
texts (other than publicity texts); multimedia 
publishing of books, magazines and other texts; 
production of television programmes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

United Kingdom, 15/04/2011, No. 2578715 ממלכה מאוחדת, 15/04/2011, מספר 2578715

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 41 סוג: 41

י"ח טבת תשע"ג - 63331/12/2012



Trade Mark No. 242337 מספר סימן

Application Date 29/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096511 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח טבת תשע"ג - 63431/12/2012



Class: 7 סוג: 7

Filling machines; separators; fleshing machines; belt 
conveyors; handling apparatus for loading and 
unloading; packing machines; meat choppers; belts 
for conveyors; conveyors (machines); moulding 
machines; bottle filling machines; blades and knives 
(parts of machines); bearings (parts of machines); 
pressing/separating machines; sorting machines for 
industry; transport belts; drums (parts of machines); 
machines for the food processing industry; fish and 
food processing machines and parts thereof, 
included in this class; machines for treating and 
processing of fish, meat and poultry as well as fruit 
and vegetables and products made therefrom; 
automatic conveyors for loading machines with 
goods and articles for further processing; machines 
for producing or treating of packaging and packaging 
containers, also those made of foil; machines for 
sealing containers, also those made of foil, as well as 
pouch packages; machines and apparatus for 
labelling packaging of goods; parts of the 
aforementioned machines and apparatus, included in 
this class; suction machines for industrial purposes; 
grain separators; incubators for eggs; brushes (parts 
of machines); compressed air engines; pressure 
regulators (parts of machines); pressure valves (parts 
of machines); packaging machines; ejectors; 
labellers (machines); springs (parts of machines); 
filtering machines; crankcases for machines, motors 
and engines; hangers (parts of machines); taps 
(parts of machines, engines or motors); cowlings 
(parts of machines); elevating apparatus; lifting 
apparatus; universal joints (cardan joints); ball 
bearings; automatic handling machines 
(manipulators); housings (parts of machines); knives 
(electric); blade holders (parts of machines); blade 
sharpening (stropping) machines; feeders (parts of 
machines); mixers (machines); pneumatic tube 
conveyors; presses for fruit; presses (machines for 
industrial purposes); machines and apparatus for 
cleaning (electric); belts for machines; robots 
(machines); roller bearings; grindstones (parts of 
machines); grease boxes (parts of machines); 
lubricating pumps; lubricators (parts of machines); 
self-oiling bearings; sieves (machines or parts of 
machines); control mechanisms for machines, 
engines or motors; stuffing boxes (parts of 
machines); shock absorber plungers (parts of 
machines); dividing machines; transmissions for 
machines; vacuum pumps (machines); heat 
exchangers (parts of machines); washing apparatus; 
shaft couplings (machines); tools (parts of machines); 
holding devices for machine tools; sausage 
machines; centrifugal machines; slaughtering 
machines; machines and apparatus for automatic 
transport of articles; machines and apparatus for 
automatic transport of animals; machines for cleaning 
of fish, meat, poultry as well as fruit and vegetables; 
machines for fumigating animals; machines for 
loading/unloading of animals and animal cages; 
machines for dosing solid or deformable food; 
machines for homogenizing foodstuffs.

י"ח טבת תשע"ג - 63531/12/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, white 
and black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH 
+ Co. KG

Address: Geniner Strasse 249, 23560 Lübeck, Germany

Identification No.: 74110

(Germany GmbH+Co. KG according to German law 
(limited partnership with limited liability company as 
general partner))

Class: 9 סוג: 9

Data processing apparatus; dosage dispensers; 
computer peripheral devices; computer software 
(stored); electric sensors, IR sensors (measuring 
devices), microwave sensors (measuring devices); 
optical apparatus and instruments and checking 
devices consisting thereof; detectors; lasers, not for 
medical purposes; quantity indicators; measuring 
devices; weighing apparatus and instruments; 
weighing machines; electric switching devices, 
electric control panels and control cabinets; roentgen 
apparatus, not for medical purposes; temperature 
indicators; thermometers (not for medical purposes); 
camcorders; counters; apparatus for dosing solid or 
deformable food.

Class: 37 סוג: 37

Installation, repair, cleaning, maintenance of 
machines, apparatus and equipment, particularly 
those for treating and processing of fish, meat and 
poultry as well as fruit and vegetables and products 
made therefrom; rental and leasing of apparatus and 
equipment of treating and processing of fish, meat 
and poultry as well as fruit and vegetables and 
products made therefrom.

י"ח טבת תשע"ג - 63631/12/2012



Trade Mark No. 242357 מספר סימן

Application Date 29/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096722 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח טבת תשע"ג - 63731/12/2012



Class: 7 סוג: 7

Filling machines; separators; fleshing machines; belt 
conveyors; handling apparatus for loading and 
unloading; packing machines; meat choppers; belts 
for conveyors; conveyors (machines); moulding 
machines; bottle filling machines; blades and knives 
(parts of machines); bearings (parts of machines); 
pressing/separating machines; sorting machines for 
industry; transport belts; drums (parts of machines); 
machines for the food processing industry; fish and 
food processing machines and parts thereof, 
included in this class; machines for treating and 
processing of fish, meat and poultry as well as fruit 
and vegetables and products made therefrom; 
automatic conveyors for loading machines with 
goods and articles for further processing; machines 
for producing or treating of packaging and packaging 
containers, also those made of foil; machines for 
sealing containers, also those made of foil, as well as 
pouch packages; machines and apparatus for 
labelling packaging of goods; parts of the 
aforementioned machines and apparatus, included in 
this class; suction machines for industrial purposes; 
grain separators; incubators for eggs; brushes (parts 
of machines); compressed air engines; pressure 
regulators (parts of machines); pressure valves (parts 
of machines); packaging machines; ejectors; 
labellers (machines); springs (parts of machines); 
filtering machines; crankcases for machines, motors 
and engines; hangers (parts of machines); taps 
(parts of machines, engines or motors); cowlings 
(parts of machines); elevating apparatus; lifting 
apparatus; universal joints (cardan joints); ball 
bearings; automatic handling machines 
(manipulators); housings (parts of machines); knives 
(electric); blade holders (parts of machines); blade 
sharpening (stropping) machines; feeders (parts of 
machines); mixers (machines); pneumatic tube 
conveyors; presses for fruit; presses (machines for 
industrial purposes); machines and apparatus for 
cleaning (electric); belts for machines; robots 
(machines); roller bearings; grindstones (parts of 
machines); grease boxes (parts of machines); 
lubricating pumps; lubricators (parts of machines); 
self-oiling bearings; sieves (machines or parts of 
machines); control mechanisms for machines, 
engines or motors; stuffing boxes (parts of 
machines); shock absorber plungers (parts of 
machines); dividing machines; transmissions for 
machines; vacuum pumps (machines); heat 
exchangers (parts of machines); washing apparatus; 
shaft couplings (machines); tools (parts of machines); 
holding devices for machine tools; sausage 
machines; centrifugal machines; slaughtering 
machines; machines and apparatus for automatic 
transport of articles; machines and apparatus for 
automatic transport of animals; machines for cleaning 
of fish, meat, poultry as well as fruit and vegetables; 
machines for fumigating animals; machines for 
loading/unloading of animals and animal cages; 
machines for dosing solid or deformable food; 
machines for homogenizing foodstuffs.

י"ח טבת תשע"ג - 63831/12/2012



 Owners

Name: Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH 
+ Co. KG

Address: Geniner Strasse 249, 23560 Lübeck, Germany

Identification No.: 74110

(Germany GmbH+Co. KG according to German law 
(limited partnership with limited liability company as 
general partner))

Class: 9 סוג: 9

Data processing apparatus; dosage dispensers; 
computer peripheral devices; computer software 
(stored); electric sensors, IR sensors (measuring 
devices), microwave sensors (measuring devices); 
optical apparatus and instruments and checking 
devices consisting thereof; detectors; lasers, not for 
medical purposes; quantity indicators; measuring 
devices; weighing apparatus and instruments; 
weighing machines; electric switching devices, 
electric control panels and control cabinets; roentgen 
apparatus, not for medical purposes; temperature 
indicators; thermometers (not for medical purposes); 
camcorders; counters; apparatus for dosing solid or 
deformable food.

Class: 37 סוג: 37

Installation, repair, cleaning, maintenance of 
machines, apparatus and equipment, particularly 
those for treating and processing of fish, meat and 
poultry as well as fruit and vegetables and products 
made therefrom.

י"ח טבת תשע"ג - 63931/12/2012



Trade Mark No. 242369 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0593402 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LABORATOIRE BIODERMA

Address: 75, cours Albert Thomas, F-69003 LYON, 
France

Identification No.: 74126

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleansing creams, lotions and gels for cosmetic use.

Class: 5 סוג: 5

Cleansing creams, lotions and gels for medical and 
pharmaceutical use.

י"ח טבת תשע"ג - 64031/12/2012



Trade Mark No. 242497 מספר סימן

Application Date 13/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096854 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Advanced Food Concepts, Incorporated

Address: 1204 Tenth Street, Berkeley, CA 94710, U.S.A.

Identification No.: 74139

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, namely, sports drinks 
infused with maltodextrin, protein, carbohydrates, 
vitamins and electrolytes; energy drinks; sports 
drinks; concentrates, tablets and powders for use in 
preparation of sports drinks.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 14/04/2011, No. 85295782 ארה"ב, 14/04/2011, מספר 85295782

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, namely, sports drinks 
infused with maltodextrin, protein, carbohydrates, 
vitamins and electrolytes; energy drinks; sports 
drinks; concentrates, tablets and powders for use in 
preparation of sports drinks

י"ח טבת תשע"ג - 64131/12/2012



Trade Mark No. 242499 מספר סימן

Application Date 06/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096884 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Silicon Valley Medical Instruments, Inc.

Address: 47697 Westinghouse Dr.,,Suite 101, Fremont 
CA 94539, U.S.A.

Identification No.: 74141

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Catheter based ultrasound imaging probe.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 08/04/2011, No. 85290383 ארה"ב, 08/04/2011, מספר 85290383

Class: 10 סוג: 10

י"ח טבת תשע"ג - 64231/12/2012



Trade Mark No. 242500 מספר סימן

Application Date 10/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096885 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHENZHEN MOSO POWER SUPPLY 
TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: 6F, Sangtai Industry Park,,Xiaobaimang, 
Songbai Ro, Guangdong Province, People's Republic of 
China

Identification No.: 74142

(The People's Republic of China Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Variometers, transformers (electricity), converters 
(electric), reducers (electricity), current rectifiers, 
stable electrical source, low voltage power supply, 
booster, chargers for electric batteries, solar 
batteries.

י"ח טבת תשע"ג - 64331/12/2012



Trade Mark No. 242501 מספר סימן

Application Date 07/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096890 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Avon Products, Inc.

Address: World Headquarters, 777 Third Avenue, New 
York, NY 10105-1096, U.S.A.

Identification No.: 74143

(New York, United States of America Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated toilet preparations; toiletries; skin 
care preparations; skin moisturizers; body and beauty 
care preparations; powders, creams and lotions, all 
for the face, hands and body; soaps; shower and 
bath preparations; beauty masks; talcum powder; nail 
polish; nail polish remover; enamel for nails; false 
nails; adhesives for cosmetic purposes; cosmetics; 
eye make-up remover, eye shadow, eye liner, 
mascara, lipstick, lip liner, lip gloss; make-up 
foundation; blusher; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; cotton sticks for cosmetic purposes; 
cotton wool for cosmetic purposes; preparations for 
cleaning, moisturising, colouring and styling the hair; 
preparations for cleaning the teeth; shaving and 
aftershave preparations; perfumes, fragrance, toilet 
waters, eau de cologne; deodorants and anti-
perspirants for personal use; essential oils 
(cosmetic); all the aforesaid being alone, in 
combination and/or in gift sets comprised of some or 
all of these items.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

United Kingdom, 20/04/2011, No. 2579266 ממלכה מאוחדת, 20/04/2011, מספר 2579266

Class: 3 סוג: 3

י"ח טבת תשע"ג - 64431/12/2012



Trade Mark No. 242503 מספר סימן

Application Date 15/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096914 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SAFA MODA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ

Address: Cumhuriyet Mah.,,Düzyurt Sok. No:25 
Kat:6,,Royal I, ŞİŞLİ İSTANBUL, Turkey

Identification No.: 74145

(Turkey Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, overcoats, coats, raincoats, 
jackets, trousers, skirts, dresses, suits, jerseys, 
waistcoats, shirt, T-shirts, sweat shirts, pullovers, 
cardigans, blouses, sweaters, shorts, overalls, bath 
and beach clothes, namely, bathing suits, beach 
cover-ups, underwear, gloves, socks, clothing for 
babies, namely, baby diapers of textile, children's and 
infants cloth bibs, baby jackets, ties, bow ties, 
foulards, shawls, scarves, pareos, collars, bandanas, 
muffs, wristbands, belts, suspenders, garters; 
footwear, namely, rubber boots, boots, slippers, baby 
shoes, sports cleats, namely, golf cleats, soccer 
cleats, football cleats, baseball cleats, shoe parts, 
namely, soles, heels, legs, uppers; head wear, 
namely, hats, berets, caps, baseball caps.

י"ח טבת תשע"ג - 64531/12/2012



Trade Mark No. 242504 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096923 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CurveBeam, LLC

Address: 175 Titus Ave.,,Suite 300, Warrington PA 
18976, U.S.A.

Identification No.: 74146

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical imaging devices, namely, compact cone 
beam computed tomography devices for 3-D imaging 
of feet in both load bearing and non-load bearing 
positions.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 23/03/2011, No. 85274665 ארה"ב, 23/03/2011, מספר 85274665

Class: 10 סוג: 10

י"ח טבת תשע"ג - 64631/12/2012



Trade Mark No. 242505 מספר סימן

Application Date 26/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096931 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT

Address: Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz, Germany

Identification No.: 74147

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Primary packing material for pharmaceutical 
products.

Class: 21 סוג: 21

Pharmaceutical primary packaging of special purpose 
glass, namely vials, bottles, small bottles, sprays, 
spray cylinders.

י"ח טבת תשע"ג - 64731/12/2012



Trade Mark No. 242506 מספר סימן

Application Date 20/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096940 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BAUSCH & LOMB INCORPORATED

Address: One Bausch & Lomb place, Rochester, NEW 
YORK, NY 14604, U.S.A.

Identification No.: 74148

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Contact lenses; containers for contact lenses.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Singapore, 06/05/2011, No. T1105990A T1105990A סינגפור, 06/05/2011, מספר

Class: 9 סוג: 9

י"ח טבת תשע"ג - 64831/12/2012



Trade Mark No. 242518 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097048 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral, hematological, oncological, auto-immune, 
inflammatory, metabolic, and dermatological 
disorders.

Class: 16 סוג: 16

Printed medical publications namely reports, 
manuals, brochures, newsletters, leaflets.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and medical research relating to viral, 
hematological, oncological, auto-immune, 
inflammatory, metabolic, and dermatological 
disorders.

Class: 44 סוג: 44

Providing information relating to viral, hematological, 
ontological, auto-immune, inflammatory, metabolic 
and dermatological disorders via a web site.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 25/03/2011, No. 85276969 ארה"ב, 25/03/2011, מספר 85276969

Class: 5 סוג: 5

Class: 16 סוג: 16

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

י"ח טבת תשע"ג - 64931/12/2012



 Owners

Name: INCYTE CORPORATION

Address: Experimental Station,,Building 336,,Rt. 141 & 
Henr, Wilmington DE 19880, U.S.A.

Identification No.: 73844

(Delaware, United States CORPORATION)

י"ח טבת תשע"ג - 65031/12/2012



Trade Mark No. 242523 מספר סימן

Application Date 07/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097085 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; electronic storage devices; 
electronic memory devices; circuit boards; computer 
software; computers; computer peripherals; computer 
keyboards; computer modems; computer servers; 
computer memory; computer memory, namely, 
computer memory cards, modules, chips and 
packages, flash memory cards, and digital memory 
devices; computer disk drives; flash drives; solid-
state drives (SSD); backup drives for computers; 
computer storage devices; racks, cabinets and 
enclosures for housing electrical and electronic 
equipment, namely, severs, wireless base stations, 
relays and switches; electrical cabling, printed circuit 
board substrates, printed circuit boards, back plane 
panels with electrical connectors and cabling 
mounted thereon; electronic components, namely, 
Dual In-line Memory Modules (DIMMs), Random 
Access Memory RAM), and packages for stacking 
memory die; component parts for all of the foregoing, 
namely, computer chips, cards, modules, packages 
and other replacement parts; and computer software 
for all of the foregoing, namely, computer operating 
software, drivers and controllers; communications 
software for connecting aerospace and avionic 
communications systems with digital audio and data 
distribution; computer firmware for aerospace and 
avionic communications systems with digital audio 
and data distribution; telecommunications and data 
networking hardware, namely, devices for 
transporting and aggregating voice, data, and video 
communications across multiple network 
infrastructures and communications protocols; radio 
and landline telecommunications systems whose 
major components are central switching units and 
communications assets, namely, line replaceable 
units, crew access units and desktop crew access 
unit stand assemblies for networking multiple radio 
transmitters/receivers and landline telephones for 
tactical military command and control applications, 
and associated computer hardware and software and 
printed circuit boards for facilitating communications 
between all communications assets connected within 
the system; rapid response intercommunications and 
communications system primarily comprised of 
central electrical switching units and crew accessible 
electric junction boxes, computer hardware, and 
telecommunication software used to enable 
networking multiple radio transmitters/receivers, 
landline telephones, cell phones, VoIP, wireless, and 
other communications media for tactical military 
operations, command and control situations, and first 
responder emergency and natural disaster events; 
computer hardware; broadband wireless equipment, 
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namely, telecommunications base station equipment 
for cellular, wireless, VoIP, radio, landline and fixed 
networking and communications applications; 
telecommunications equipment, namely, computer 
routers, radio routers, VoIP routers, telephone 
channel banks, laptop computers, and computer 
telecommunications software, all for tactical military 
operations, command and control applications, and 
first responder emergency and natural disaster 
events; aircraft test equipment, namely, flight test 
instrumentation and housings therefor; spacecraft 
payload components and assemblies, namely, 
transmitters, receivers, antennae, sensors, power 
supplies, signal conditioners, commutators, 
encoders, calibrators, filters, amplifiers, 
magnetometers, telemetry apparatus, transducers, 
power distribution units, space tape recorder units, 
data acquisition and control systems comprising 
microprocessors, input/output units and power 
supplies, and housing and support structures therefor 
made of metal, plastics and fiberglass.
Class: 37 סוג: 37

Maintenance, refurbishment and repair of electronic 
products.

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacturing services in the field of 
electronics; custom manufacturing of medical 
devices; custom manufacturing of communications, 
telecommunications, computer, and electronic data 
storage equipment, components and devices; custom 
manufacturing of electronic products for the 
aerospace, aviation, medical, automotive, 
communications, telecommunications, computer, 
electronic data storage, and national defense 
industries; custom manufacturing services in the field 
of electronics; custom manufacturing services in the 
field of electro-mechanical products; custom 
manufacturing of electronic and electro-mechanical 
product manufacturing equipment; custom 
manufacturing of medical devices; custom 
manufacturing of communications, 
telecommunications, networking, computer and 
electronic data storage equipment, components and 
devices; custom manufacturing of solar equipment, 
wind turbines, fuel cell battery systems, LED lighting, 
and smart meters; custom manufacturing of elevators 
and escalators; custom manufacturing of global 
positioning system (GPS) equipment; custom 
manufacturing of point-of-sale terminals and kiosks; 
custom manufacturing of micro-electronic, optical, 
laser, sensor, radio frequency-based, and microwave 
products; custom manufacturing of electronic and 
electro-mechanical products for the aerospace, 
aviation, medical, health care, automotive, banking 
and financial, retail, communications, 
telecommunications, telecommunications networking, 
computer, multimedia devices, audio and video 
equipment, consumer electronics, electronic data 
storage, clean technology and renewable energy, 
gambling, mass transit and transportation, oil and 
gas, industrial original equipment manufacturing 
(OEM), multimedia equipment original equipment 
manufacturing (OEM), and national defense 
industries.
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 Owners

Name: Sanmina-SCI Corporation

Address: 2700 N. First Street, San Jose, CA 95134, 
U.S.A.

Identification No.: 74156

(Delaware, United States Corporation)

Class: 42 סוג: 42

Product research, development, design, 
improvement and testing of new products for others; 
engineering, design, research and development of 
new products for others; engineering services for the 
aerospace, aviation, medical, automotive, 
communications, telecommunications, computer, 
electronic data storage, and national defense 
industries; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer hardware, software and 
electronics problems.

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property; patent and patent 
application licensing; consulting in the field of 
intellectual property licensing.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 11/03/2011, No. 85264810 ארה"ב, 11/03/2011, מספר 85264810

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 11/03/2011, No. 85264817 ארה"ב, 11/03/2011, מספר 85264817

Class: 37 סוג: 37

U.S.A., 11/03/2011, No. 85264851 ארה"ב, 11/03/2011, מספר 85264851

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacturing services in the field of 
electronics; custom manufacturing of medical 
devices; custom manufacturing of communications, 
telecommunications, computer, and electronic data 
storage equipment, components and devices; custom 
manufacturing of electronic products for the 
aerospace, aviation, medical, automotive, 
communications, telecommunications, computer, 
electronic data storage, and national defense 
industries

U.S.A., 11/03/2011, No. 85264861 ארה"ב, 11/03/2011, מספר 85264861

Class: 42 סוג: 42

U.S.A., 11/03/2011, No. 85264871 ארה"ב, 11/03/2011, מספר 85264871

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 242532 מספר סימן

Application Date 01/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097193 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable computer software for use in 
developing and customizing computer software 
applications and computer software application user 
interfaces; computer software for storing, managing, 
tracking, analyzing, and reporting data in the field of 
marketing, promotion, sales, customer information, 
customer relationship management, sales support, 
and employee efficiency; computer software to 
facilitate communicating among peer professionals in 
the advertising, marketing, and business services 
fields, and for customizing computer application user 
interfaces.

Class: 35 סוג: 35

Business management services, namely, providing 
information, data asset, and identity management 
services; compilation and management of 
computerized databases, and consulting services 
related thereto; providing general information of 
interest to the field of business management 
consulting and advisory services via a website; 
operating online marketplaces for buying and selling, 
sharing, and offering for free computer software and 
on-demand applications.

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting seminars, 
conferences, workshops, and computer application 
training in the fields of marketing, promotion, sales, 
customer information, customer relationship 
management, sales support and employee efficiency, 
and distributing course materials in connection 
therewith.
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Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the Software. separately, but in the 
combination of the mark.

 Owners

Name: salesforce.com, inc.

Address: The Landmark @ One Market St.,,Suite 300, 
San Francisco, CA 94105, U.S.A.

Identification No.: 72746

(Delaware, United States CORPORATION)

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for customizing computer application user 
interfaces; computer services, namely, designing, 
developing, and maintaining computer software 
applications for others and consulting services 
related thereto; providing temporary use of online 
non-downloadable computer software application 
development tools and programming language for 
use in developing, analyzing, coding, checking, and 
controlling other computer software; providing 
temporary use of online non-downloadable computer 
software that implements a procedural and object-
oriented programming language; online hosted 
computer services, namely, designing, developing, 
customizing, and maintaining computer software 
applications for others; and consulting services 
related thereto.

Class: 45 סוג: 45

On-line social networking services.
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Trade Mark No. 242548 מספר סימן

Application Date 12/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097368 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management in the field of the hotel 
industry and providing of food and drink; business 
administration in the field of the hotel industry and 
providing of food and drink; advertising services in 
the field of the hotel industry and providing of food 
and drink; online advertising on a computer network 
in the field of the hotel industry and providing of food 
and drink; business management of hotels, motels, 
hotel complexes, of apartments and of residential 
hotels.

Class: 43 סוג: 43

Hotels; motels; running hotel complexes; hotel and 
restaurant (providing of food and drink) services; 
cafeteria services, tea rooms, bars (with the 
exception of clubs); temporary accommodation; 
tourist homes; hotel room reservation services for 
travellers; reservation of temporary accommodation; 
non-professional consultancy and advice in 
connection with hotel and restaurant services.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 22/07/2011, No. 11 3 848 227 צרפת, 22/07/2011, מספר 227 848 3 11

Class: 35 סוג: 35

Class: 43 סוג: 43
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Dark red: 
186C and light red: 157C. as shown in the  mark.

 Owners

Name: ACCOR

Address: 110 Avenue de France, F-75013 Paris, France

Identification No.: 73987

(France Société anonyme)
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Trade Mark No. 242549 מספר סימן

Application Date 13/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097369 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management in the field of the hotel 
industry and providing of food and drink; business 
administration in the field of the hotel industry and 
providing of food and drink; advertising services in 
the field of the hotel industry and providing of food 
and drink; online advertising on a computer network 
in the field of the hotel industry and providing of food 
and drink; business management of hotels, motels, 
hotel complexes, of apartments and of residential 
hotels.

Class: 43 סוג: 43

Hotels; motels; running hotel complexes; hotel and 
restaurant (providing of food and drink) services; 
services of cafeterias, tea rooms, bars (with the 
exception of clubs); temporary accommodation; 
tourist homes; hotel room reservation services for 
travellers; reservation of temporary accommodation; 
non-professional consultancy and advice in 
connection with hotel and restaurant services.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 22/07/2011, No. 11 3 848 228 צרפת, 22/07/2011, מספר 228 848 3 11

Class: 35 סוג: 35

Class: 43 סוג: 43
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Dark green: 
Pantone 369C and light green: Pantone 382C. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: ACCOR

Address: 110 Avenue de France, F-75013 Paris, France

Identification No.: 73987

(France Société anonyme)
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Trade Mark No. 242581 מספר סימן

Application Date 26/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0765709 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Belimed AG

Address: Industriestrasse 12, CH-6300 Zug, Switzerland

Identification No.: 74195

(Suisse (Switzerland) Société Anonyme (stock 
corporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines; machines for rinsing and cleaning 
instruments, apparatus, furniture, work utensils and 
related goods for hospitals, doctors' practices, 
laboratories and the pharmaceutical industry.

Class: 11 סוג: 11

Disinfectant apparatus; apparatus for disinfecting and 
sterilising instruments; apparatus for heating, steam 
generating, refrigerating, drying, ventilating and water 
supply; sterilisation installations; steam sterilisation 
installations, particularly for hospitals, industry and 
scientific research; installations for disinfecting, 
particularly used for hospitals; installations for 
decontaminating hospitals.

Class: 42 סוג: 42

Technical and scientific advice on cleaning, 
disinfecting and sterilising technology; expert 
evaluations in the above field.
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Trade Mark No. 242584 מספר סימן

Application Date 06/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0819324 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hospira, Inc.

Address: 275 N. Field Drive, Lake Forest, IL 60045-2579, 
U.S.A.

Identification No.: 74198

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely anesthetics, 
contrast agents for ultrasound, CT, and MRI 
diagnostic imaging procedures, sedatives, anti-
infectives, cardiovascular pharmaceuticals, anti-
emetics, and diluents for use in reconstituting and 
diluting other pharmaceutical agents; and dietetic 
substances, namely vitamins, lipids, amino acids for 
medical purposes, and electrolytes

Class: 9 סוג: 9

Computer software for monitoring, managing, and 
recording medication and nutritional product delivery 
to patients

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus, namely drug 
infusion pumps, medical needles, catheters, medical 
tubes and tube sets, syringes, ampoules, single and 
multi-dose vials, blood sampling systems, 
angiography kits comprising catheters, vascular and 
cardiac monitoring systems comprising catheters, 
and transducers for vascular and cardiac monitoring 
systems

Class: 44 סוג: 44

Providing information regarding medical conditions, 
pharmaceuticals, and treatments to healthcare 
providers and patients
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Trade Mark No. 242667 מספר סימן

Application Date 04/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ORYX N.D. MARKETING LTD שם: אוריקס נ.ד. שיווק בע"מ

Address: Kfar Aqab, Israel כתובת : כפר עקב, ישראל

Identification No.: 513831693מספר זיהוי: 513831693

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ameer Hassan Adv.

Address: 

שם: אמיר חסו עו"ד

כתובת : אל רשיד 2, ת.ד. 1087, ירושלים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Signal lanterns, coils electric, capicators, cell 
switches (electricity), resistances, electric, rheostats, 
transformers (electricity), connectors (electricity) 
circuit lines, connections, electric couplings, electric, 
inverters (telectricity); relays, electrictime switches 
automatic, light dimmer (regulators) (electric);contact, 
electric, sockets, plugs and other contacts (electric 
connections);distribution boxes (electricity), 
distribution board (electric connections), control 
panels (electricity), voltage surge protector, motor 
protector, mutual inductance wire, transducer; 
voltage regulators, stabilized voltage power supply, 
low voltage power supply, high and low voltage 
switch board, starters, fuse ware, bus duct, counters, 
time recording apparatus, hronographs (time 
recording apparatus), watt-hour meters,lighting 
arresters, distribution consoles (electricity), alarms, 
bells (warning devices), theft prevention installations, 
electric; locks, electric,electric door bells, camera; all 
included in class 9.

מנורות איתות, סלילים (חשמלי), קבלים, מפסקי תאים 
(חשמל), נגדים (חשמליות), ראוסטטים (מכווני זרם), שנאים 
(חשמל), מחברים (חשמל), מתגים, מגעים לקווי חשמל, 
חיבורים חשמליים, מצמדים (חשמליים), ממרים (חשמל), 
ממסרים (חשמליים), מתגים מתוזמנים אוטומטיים (שעוני 

שבת); עמעמי תאורה חשמליים (דימרים); מגעים (חשמליים); 
שקעים, תקעים ומגעים אחרים (חיבורים חשמליים), תיבות 
חלוקה (חשמל), לוחות חלוקה (חיבורים חשמליים), לוחות 

בקרה (חשמל), הגנה מקפיצת מתח (sorge protector), מגני 
מנוע, תיל השראות הדדית מתמר, וסת מתוח חשמלי (וולתג'), 
ספקי כוח מבוקרים; ספקי כוח נמוך, לוח מפסקים לכוח גבוה או 

נמוך, מתנע (סטארטר), תיל נתיכים (פיוז-וויר); תעלת 
תקשורת (bus duct), מונים, מנגנונני מדידת זמן (שעונים), 
כרונוגרפים (מנגנוני מדידת זמן), מודדי ווט-שעה, מודדים, 
כליא-ברק, קונסולות חלוקה (חשמל), אזעקות, פעמונים 
(מכשירי אזהרה) מנגנונים נגד גנבה, חשמליים; מנעולים, 

חשמליים; פעמוני דלת חשמליים, מצלמות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .9
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Trade Mark No. 242770 מספר סימן

Application Date 03/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098130 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Address: Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, 
Netherlands

Identification No.: 71429

(Benelux Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Electric razors.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 10/05/2011, No. 
009956707

איחוד האירופי לסימני מסחר, 10/05/2011, מספר 
009956707

Class: 8 סוג: 8
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Trade Mark No. 242829 מספר סימן

Application Date 03/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0908936 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DSM IP Assets B.V.

Address: Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, 
Netherlands

Identification No.: 71583

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Cardiovascular pharmaceutical preparations; anti-
aging pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparation for the treatment and relief of aging 
sympoms; pharmaceutical preparations which 
contain resveratrol; dietetic preparations or 
substances adapted for medical use; vitamin 
preparations; vitamins; food additives for medical 
use; chemical products for pharmaceutical purposes; 
all the above containing resveratrol.
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Trade Mark No. 242984 מספר סימן

Application Date 03/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098901 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: junglenuts LLC

Address: 1110 Seward St, Los Angeles CA 90038, U.S.A.

Identification No.: 74362

(California, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, 
footwear, hats and caps, athletic uniforms; athletic 
shoes; beach shoes; belts for clothing; belts made of 
leather; bomber jackets; boots; canvas shoes; caps; 
denim jackets; dress shirts; golf shirts; hats; hooded 
pullovers; hooded sweat shirts; hoods; jackets; jeans; 
jogging pants; jogging suits; leather shoes; men's 
and women's jackets, coats, trousers, vests; pants; 
polo shirts; rain boots; sandals; shoes; short-sleeved 
or long-sleeved t-shirts; socks; suspenders; sweat 
shirts; t-shirts; tennis shoes; thermal underwear; 
track jackets; underwear, namely, boy shorts; wind-
jackets.
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Trade Mark No. 242993 מספר סימן

Application Date 03/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099026 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Warrior Sports, Inc.

Address: 32125 Hollingsworth Ave, Warren, MI 48092, 
U.S.A.

Identification No.: 73539

(Michigan, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Goalkeepers' gloves; shin pads for use in soccer; 
soccer ball knee pads; soccer balls; soccer goals.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 17/05/2011, No. 85322804 ארה"ב, 17/05/2011, מספר 85322804

Class: 28 סוג: 28

י"ח טבת תשע"ג - 66631/12/2012



Trade Mark No. 243022 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099464 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CurveBeam, LLC

Address: 175 Titus Ave.,,Suite 300, Warrington PA 
18976, U.S.A.

Identification No.: 74146

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical imaging devices, namely, compact cone 
beam computed tomography devices for 3-D imaging 
of feet in both load bearing and non-load bearing 
positions.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 23/03/2011, No. 85274658 ארה"ב, 23/03/2011, מספר 85274658

Class: 10 סוג: 10

י"ח טבת תשע"ג - 66731/12/2012



Trade Mark No. 243062 מספר סימן

Application Date 08/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0991340 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COSWELL S.p.A.

Address: Via P. Gobetti, 4, I-40050 Funo di Argelato, Italy

Identification No.: 74403

(ITALY JOINT STOCK COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Dentifrices; non-medicated preparations and oral 
hygiene preparations, namely toothpaste, breath 
freashners, mouth washes, not for medical purposes, 
whitening and stain removing preparations for teeth, 
dental bleaching gels.

Class: 5 סוג: 5

Dental abrasives; anti-bacterial mouthwashes; 
medicated whitening preparations for teeth.

י"ח טבת תשע"ג - 66831/12/2012



Trade Mark No. 243494 מספר סימן

Application Date 26/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Qumboz Muhannad שם: קומבוז מוהנד

Address: P.O.B. P.O.B 54687, Jerusalem, 97113, Al 
Tour, Israel

כתובת : ת.ד. ת.ד 54687, ירושלים, 97113, א - טור, ישראל

Identification No.: 066184664מספר זיהוי: 066184664

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Oriental Restaurant; included in class 43. מסעדה מזרחית; הנכללת בסוג 43.                           

י"ח טבת תשע"ג - 66931/12/2012



ARKAL

Trade Mark No. 243927 מספר סימן

Application Date 25/01/2012 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1121025 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Amiad Water Systems Ltd שם: עמיעד מערכות מים בע"מ

Address: Kibbutz Amiad, D.N. Upper Galil 1, Amiad, 
12335, Israel

כתובת : קיבוץ עמיעד, ד"נ גליל עליון 1, עמיעד, 12335, ישראל

Identification No.: 512497694מספר זיהוי: 512497694

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water treatment systems; water filtration systems; 
fertigation systems; water filters; filtering units; parts, 
fittings and accessories for all the aforementioned 
goods; all included in class 11.

מערכות טיפול במים; מערכות סינון מים; מערכות דישון תוך 
כדי השקיה; מסנני מים; יחידות סינון; חלקים, מתאמים 

ואביזרים עבור כל הסחורות המוזכרות לעיל; הנכללים כולם 
בסוג 11.                                                             

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of water 
treatment systems, water filtration systems and 
fertigation systems; all included in class 37.

התקנה, תחזוקה ותיקונים של מערכות טיפול במים, מערכות 
סינון מים ומערכות דישון תוך כדי השקיה; הנכללים כולם בסוג 

                                                         .37

Class: 42 סוג: 42

Engineering and design services in the field of water 
treatment, water filtration and fertigation; all included 
in 42.

שירותי הנדסה ועיצוב בתחום של טיפול במים, סינון מים ודישון 
תוך כדי השקיה; הנכללים כולם בסוג 42.                             

                    

י"ח טבת תשע"ג - 67031/12/2012



Trade Mark No. 244586 מספר סימן

Application Date 06/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1106373 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

On-line delivery of digital images.

Class: 39 סוג: 39

Physical storage of electronically-stored data, text, 
images, audio and video; physical storage services 
for archiving electronic data; information and 
consultation in connection therewith.

Class: 40 סוג: 40

Photographic film developing; photographic film 
printing; photographic and digital image processing, 
printing, and reproduction; on-line processing, and 
developing of digital images; on-line printing of digital 
images onto photographic paper, photographic books 
or merchandise; advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Jamaica, 09/05/2011, No. 58091 ג'מאייקה, 09/05/2011, מספר 58091

Class: 39 סוג: 39

Electronic storage of data, text, images, audio, and 
video; storage services for archiving electronic data; 
information and consultation in connection therewith

Class: 40 סוג: 40

Electronic recording of photographic and digital 
images; photographic film developing; photographic 
film printing; photographic and digital image 
processing, printing, and reproduction; on-line 
processing, developing and delivery of digital images; 
on-line printing of digital images onto photographic 
paper, photographic books or merchandise; advisory 
and consultancy services relating to all the aforesaid

י"ח טבת תשע"ג - 67131/12/2012



 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Identification No.: 71318

(California, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

י"ח טבת תשע"ג - 67231/12/2012



SUPER CERAMIC

סופר קרמיק
Trade Mark No. 245141 מספר סימן

Application Date 14/03/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Via Arkadia Home Design Ltd. שם: ויה ארקדיה לעיצוב הבית בע"מ

Address: 30 Ben Zvi Street, at Negev Ceramics Ltd., 
Rishon LeZion, Israel

כתובת : רח' יצחק בן צבי 30, אצל נגב קרמיקה בע"מ, ראשון 
לציון, ישראל

Identification No.: 510999535מספר זיהוי: 510999535

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weksler, Bregman & Co., Adv.

Address: 23 Yehuda Halevi St. Discount House 22 Floor, 
Tel Aviv, Israel

שם: וקסלר, ברגמן ושות', עו"ד

כתובת : יהודה הלוי 23 בית דסקונט קומה 22, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import, sale, market and distribution of tiles (including 
ceramic, marvel and granite porcelain) for flooring 
and surfacing, sanitary apparatus, sanitary 
installations, lavatory seats, baths, showers, shower 
stalls, sinks, taps, furniture for bathrooms and toilets, 
wash and rinsing basins, accessories for bathrooms 
and toilets.

יבוא, מכירה, שיווק והפצה של אריחים (לרבות אריחי קרמיקה, 
שיש וגרניט פורצלן) לריצוף וחיפוי, כלים סניטריים, התקנים 
סניטריים, מושבי אסלה, אמבטיות, מקלחונים, כיורים, ברזים, 
ריהוט לאמבטיה ולחדרי שירותים, אגני רחצה ושטיפה, ואביזרי 
נלווים לבית ולאבמטיה.                                                     
                                                                                    

                                

י"ח טבת תשע"ג - 67331/12/2012



Trade Mark No. 247259 מספר סימן

Application Date 23/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1116846 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Böhler-Uddeholm Precision Strip Aktiebolag

Address: Drottninggatan 40, SE-652 25 Karlstad, Sweden

Identification No.: 75780

(Sweden Limited company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; cold-rolled strip 
steel; hot-rolled strip steel; wires and cables, non-
electrical; stainless steel in the form of bars, blocks, 
plates, rings, wires, strips and tubes.

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools namely, saw blades for 
machine saws and band saws; doctor blades.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 14/11/2011, No. 
010411999

איחוד האירופי לסימני מסחר, 14/11/2011, מספר 
010411999

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

י"ח טבת תשע"ג - 67431/12/2012



Trade Mark No. 247354 מספר סימן

Application Date 21/06/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: LIQUID CONTROLS LLC

Address: 105 Albrecht Drive, Lake Bluff, Illinois 60044, 
U.S.A.

Identification No.: 77520

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Liquid meters and parts therefor; all included in Class 
9.

מדדי-נוזלים וחלקים עבורם; הכל כלול בסוג 9.                       
          

י"ח טבת תשע"ג - 67531/12/2012



Trade Mark No. 248614 מספר סימן

Application Date 17/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1122931 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: philosophy, inc.

Address: 3809 East Watkins Street, Phoenix AZ 85034, 
U.S.A.

Identification No.: 76263

(Arizona, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד. 6451, תל אביב, 61063, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated bath preparations; non-medicated 
skin care preparations; perfumery.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 22/11/2011, No. 85478576 ארה"ב, 22/11/2011, מספר 85478576

Class: 3 סוג: 3

י"ח טבת תשע"ג - 67631/12/2012



את הכי יפה כשנוח לך
Trade Mark No. 249232 מספר סימן

Application Date 02/09/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NA'ALE NAOT (1994) LIMITED שם: נעלי נאות (1994) בע"מ

Address: Kibbutz Naot Mordechai, D.N. Galil Elyon, 
12120, Israel

כתובת : קיבוץ נאות מרדכי, ד.נ. גליל העליון, 12120, ישראל

Identification No.: 520041914מספר זיהוי: 520041914

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kuperschmit and Goldstein, Adv.

Address: P.O.B. 3726, Kfar Natar, 40593, Israel

שם: קופרשמיט את גולדשטיין, עו"ד

כתובת : ת.ד. 3726, כפר נטר, 40593, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear; included in class 25. הנעלה; הנכללת בסוג 25.                   

י"ח טבת תשע"ג - 67731/12/2012



Trade Mark No. 249280 מספר סימן

Application Date 03/09/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Twenty four group ltd שם: טוונטי פור גרופ בע"מ

Address: 2 Ben Gurion St., Ramat Gan, Israel כתובת : רח' בן גוריון 2, רמת גן, ישראל

Identification No.: 514770510מספר זיהוי: 514770510

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Berenholtz - Horovitz, Adv.

Address: South Africa Bld. 12 Menachem Begin, Ramat 
Gan, 52521, Israel

שם: י. ברנהולץ - הורוביץ, עו"ד

כתובת : בית דרום אפריקה מנחם בגין 12, רמת גן, 52521, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance and financing. ביטוח ומימון.                        

י"ח טבת תשע"ג - 67831/12/2012



TABAC

Trade Mark No. 250326 מספר סימן

Application Date 17/10/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Michael Shokorola Mothada שם: מיכאל שוקורולה מוטהדה

Address: 35 Lavinski Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב לוינסקי 35, תל אביב, ישראל

Identification No.: 11161957מספר זיהוי: 11161957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66180, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25.     
    

י"ח טבת תשע"ג - 67931/12/2012



Trade Mark No. 250521 מספר סימן

Application Date 28/10/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Doron Pivnik  שם: דורון פיבניק

Address: givataim, Israel כתובת : גבעתיים, ישראל

Identification No.: 024856114מספר זיהוי: 024856114

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adv. Ronen mozeson 

Address: 53 hashalom road, givataim, Israel

שם: עו"ד רונן מוזסון 

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hummus restaurant. מסעדת חומוס.             

י"ח טבת תשע"ג - 68031/12/2012



RAP KIDS

ראפ קידס
Trade Mark No. 250723 מספר סימן

Application Date 04/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Reshet Hamerkaz Hamozikali (1993) Ltd. שם: רשת המרכז המוסיקלי (1993) בע"מ

Address: 29 Hanamal St., Reshon Lezion, Israel כתובת : הנמל 29, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 511855041מספר זיהוי: 511855041

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Perel Law Offices

Address: 2 Ben Gurion Rd., Ramat Gan, 52573, BSR 
Tower No 1., Israel

שם: פרל  עורכי דין

כתובת : מגדל בסר מס' 1, דרך בן גוריון 2, רמת גן, 52573, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Creation, development, implementation of 
enrichment programs for children in the music field; 
all included in class 41.

יצירת, פיתוח, יישום תוכניות העשרה לילדים בתחום המוזיקה; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     

                                

י"ח טבת תשע"ג - 68131/12/2012



Trade Mark No. 251086 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
charitable fund raising services; fund raising services; 
charitable collections; organization of collections; 
organization of the collection of funds; all included in 
class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 68231/12/2012



Trade Mark No. 251087 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
charitable fund raising services; fund raising services; 
charitable collections; organization of collections; 
organization of the collection of funds; all included in 
class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 68331/12/2012



Trade Mark No. 251089 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
charitable fund raising services; fund raising services; 
charitable collections; organization of collections; 
organization of the collection of funds; all included in 
class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 68431/12/2012



Trade Mark No. 251090 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
charitable fund raising services; fund raising services; 
charitable collections; organization of collections; 
organization of the collection of funds; all included in 
class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 68531/12/2012



חלון ירוק
Trade Mark No. 251093 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
Charitable fund raising services; fund raising 
services; charitable collections; organization of 
collections; organization of the collection of funds; all 
included in class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 68631/12/2012



סל קק"ל
Trade Mark No. 251096 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
Charitable fund raising services; fund raising 
services; charitable collections; organization of 
collections; organization of the collection of funds; all 
included in class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 68731/12/2012



Trade Mark No. 251097 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
charitable fund raising services; fund raising services; 
charitable collections; organization of collections; 
organization of the collection of funds; all included in 
class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 68831/12/2012



Trade Mark No. 251098 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
charitable fund raising services; fund raising services; 
charitable collections; organization of collections; 
organization of the collection of funds; all included in 
class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 68931/12/2012



קופסה כחולה - קטנה אבל גדולה
Trade Mark No. 251099 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
Charitable fund raising services; fund raising 
services; charitable collections; organization of 
collections; organization of the collection of funds; all 
included in class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 69031/12/2012



Trade Mark No. 251100 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
charitable fund raising services; fund raising services; 
charitable collections; organization of collections; 
organization of the collection of funds; all included in 
class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 69131/12/2012



מש"י מרכזי שדה ויער
Trade Mark No. 251102 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
Charitable fund raising services; fund raising 
services; charitable collections; organization of 
collections; organization of the collection of funds; all 
included in class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 69231/12/2012



יומ"א יומן מושגים ואירועים אקולוגי
Trade Mark No. 251103 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
Charitable fund raising services; fund raising 
services; charitable collections; organization of 
collections; organization of the collection of funds; all 
included in class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 69331/12/2012



Trade Mark No. 251108 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
charitable fund raising services; fund raising services; 
charitable collections; organization of collections; 
organization of the collection of funds; all included in 
class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 69431/12/2012



Trade Mark No. 251109 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
charitable fund raising services; fund raising services; 
charitable collections; organization of collections; 
organization of the collection of funds; all included in 
class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 69531/12/2012



Trade Mark No. 251110 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
charitable fund raising services; fund raising services; 
charitable collections; organization of collections; 
organization of the collection of funds; all included in 
class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 69631/12/2012



קרן קימת לישראל - שלך ובשבילך
Trade Mark No. 251117 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
Charitable fund raising services; fund raising 
services; charitable collections; organization of 
collections; organization of the collection of funds; all 
included in class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 69731/12/2012



תכנית החרוזים
Trade Mark No. 251120 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
Charitable fund raising services; fund raising 
services; charitable collections; organization of 
collections; organization of the collection of funds; all 
included in class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 69831/12/2012



קרן קימת לישראל - מחזירה את הצבע לטבע
Trade Mark No. 251123 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
Charitable fund raising services; fund raising 
services; charitable collections; organization of 
collections; organization of the collection of funds; all 
included in class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 69931/12/2012



Trade Mark No. 251124 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
charitable fund raising services; fund raising services; 
charitable collections; organization of collections; 
organization of the collection of funds; all included in 
class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 70031/12/2012



Trade Mark No. 251125 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
charitable fund raising services; fund raising services; 
charitable collections; organization of collections; 
organization of the collection of funds; all included in 
class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 70131/12/2012



Trade Mark No. 251126 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
charitable fund raising services; fund raising services; 
charitable collections; organization of collections; 
organization of the collection of funds; all included in 
class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 70231/12/2012



Trade Mark No. 251127 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
charitable fund raising services; fund raising services; 
charitable collections; organization of collections; 
organization of the collection of funds; all included in 
class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 70331/12/2012



Trade Mark No. 251128 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
charitable fund raising services; fund raising services; 
charitable collections; organization of collections; 
organization of the collection of funds; all included in 
class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 70431/12/2012



Trade Mark No. 251129 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
charitable fund raising services; fund raising services; 
charitable collections; organization of collections; 
organization of the collection of funds; all included in 
class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

י"ח טבת תשע"ג - 70531/12/2012



BANANAGRAMS

Trade Mark No. 251291 מספר סימן

Application Date 27/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bananagrams, Inc.

Address: 845 Allens Avenue, Providence, Rhode Island, 
02905, U.S.A.

Identification No.: 802940

a Rhode Island Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed books, pamphlets, brochures, manuals, 
booklets, leaflets, flyers, informational sheets and 
newsletters, all in the field of word games; adhesive 
back stickers, kits comprised of stickers, books, 
manuals, booklets, flyers, informational sheets and 
newsletters all in the field of word games; calendars; 
magazines in the field of word games; printed 
informational cards in the field of word games; and 
kits comprising one or more of the foregoing 
materials, namely, printed books, pamphlets, 
brochures, manuals, booklets, leaflets, flyers and 
informational sheets and newsletters, adhesive back 
stickers, calendars, magazines and printed 
informational cards, in the field of word games; all 
included in class 16.

ספרים מודפסים, חוברות, קטלוגים, דברי הדרכה, ספרונים, 
עלונים, כרזות, גיליונות מידע ועיתונים, כולם בתחום של 

משחקי מילה; מדבקות גב דביקות, ערכות הכוללות מדבקות, 
ספרים, דברי הדרכה, ספרונים, כרזות, גיליונות מידע ועיתונים 
כולם בתחום של משחקי מילה; יומני שנה; מגזינים בתחום של 
משחקי מילה; כרטיסי מידע מודפסים בתחום של משחקי מילה; 

וערכות הכוללות אחד או יותר מהחומרים הבאים, דהיינו, 
ספרים מודפסים, חוברות, קטלוגים, דברי הדרכה, ספרונים, 
עלונים, כרזות וגיליונות מידע ועיתונים, מדבקות דביקות, יומני 
שנה, מגזינים וכרטיסי מידע מודפסים, בתחום של משחקי 

מילה; הנכללים כולם בסוג 16.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

Class: 28 סוג: 28

Combination anagram and crossword puzzle word 
game playable on any flat surface; all included in 
class 28.

אנגרמת צירוף ומשחק מילה פאזל תשבץ הניתנים למשחק על 
כל משטח שטוח; הנכללים כולם בסוג 28.                             

            

י"ח טבת תשע"ג - 70631/12/2012



POUCHINO

Trade Mark No. 251313 מספר סימן

Application Date 25/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: City Cell Cellular Communication Ltd. שם: סיטי סל תקשורת סלולרית בע"מ

Address: הירדן 3, יבנה, 81228, ישראל כתובת : הירדן 3, יבנה, 81228, ישראל

Identification No.: 513260273מספר זיהוי: 513260273

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66180, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Related products and accessories, covers, shields 
and cases for mobile phones, tablet computers, 
handheld computers, laptops and electronic devices; 
all oncluded in class 9.

מוצרים ואביזרים נלווים, כיסויים, מגנים ונרתיקים לטלפונים 
ניידים, למחשבי לוח, למחשבי כף יד, למחשבים ניידים 

ולמכשירים אלקטרוניים; הנכללים בסוג 9.                             
                                

י"ח טבת תשע"ג - 70731/12/2012



CITY CELL

Trade Mark No. 251314 מספר סימן

Application Date 25/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: City Cell Cellular Communication Ltd. שם: סיטי סל תקשורת סלולרית בע"מ

Address: 3 Ayarden St., Yavne, 81228, Israel כתובת : הירדן 3, יבנה, 81228, ישראל

Identification No.: 513260273מספר זיהוי: 513260273

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66180, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, importing, selling, marketing and 
distribution of telecommunication products and 
related products, including cell phones, handheld 
computers, tablet pcs, laptops and accessories, 
covers, protectors, holsters, and decorations for 
cellular phones, handheld computers, tablet pcs, 
computer and laptops by stores and/or central 
telephone orders (call centers) and / or via the 
internet; all included in class 35.

פרסום, יבוא, מכירה, שיווק והפצה של מוצרי תקשורת ומוצרים 
נלווים, לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד, מחשבי לוח, 
מחשבים ניידים ואביזרים נלווים, כיסויים, מגנים, נרתיקים, 
וקישוטים לטלפונים סלולאריים, למחשבי כף יד, מחשבי לוח, 
מחשבים ומחשבים ניידים באמצעות חנויות ו/או מרכזי הזמנות 
טלפוניות ו/או באמצעות רשת האינטרנט; הנכללים בסוג 35.     
                                                                                    
                                                                                    

          

י"ח טבת תשע"ג - 70831/12/2012



Trade Mark No. 251317 מספר סימן

Application Date 25/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: City Cell Cellular Communication Ltd. שם: סיטי סל תקשורת סלולרית בע"מ

Address: הירדן 3, יבנה, 81228, ישראל כתובת : הירדן 3, יבנה, 81228, ישראל

Identification No.: 513260273מספר זיהוי: 513260273

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66180, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, importing, selling, marketing and 
distribution of telecommunication products and 
related products, including cell phones, handheld 
computers, tablet pcs, laptops and accessories, 
covers, protectors, holsters, and decorations for 
cellular phones, handheld computers, tablet pcs, 
computer and laptops by stores and/or central 
telephone orders (call centers) and / or via the 
internet; all included in class 35.

פרסום, יבוא, מכירה, שיווק והפצה של מוצרי תקשורת ומוצרים 
נלווים, לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד, מחשבי לוח, 
מחשבים ניידים ואביזרים נלווים, כיסויים, מגנים, נרתיקים, 
וקישוטים לטלפונים סלולאריים, למחשבי כף יד, מחשבי לוח, 
מחשבים ומחשבים ניידים באמצעות חנויות ו/או מרכזי הזמנות 
טלפוניות ו/או באמצעות רשת האינטרנט; הנכללים בסוג 35.     
                                                                                    
                                                                                    

          

י"ח טבת תשע"ג - 70931/12/2012



Trade Mark No. 251319 מספר סימן

Application Date 27/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: STAV INDUSTRIES AND SHADES LTD שם: סתיו תעשיות וגוונים בע"מ

Address: 3 King Hassan Boulevard, Kiryat Ekron, 76920, 
Israel

כתובת : שדרות המלך חסן 3, קרית עקרון, 76920, ישראל

Identification No.: 513540930מספר זיהוי: 513540930

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Guy Hadi, Advocate 

Address: 35 Jabotinsky st, Ramat Gan, 52511, Israel

שם: גיא חדי, עו"ד 

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 52511, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Mattresses, beds, armchairs, pillows, foot-rests, 
sofas, cupboards, chests of drawers, toilet cabinets, 
tables, chairs, bookcases, furniture for bedrooms and 
salons; all included in class 20.

מזרנים, מיטות, כורסאות, כריות, הדומי רגליים, ספות, ארונות, 
שידות, קומודות, שולחנות, כסאות, ספריות, ריהוט לחדרי שינה 
ולסלון; הכל כלול בסוג 20.                                                 

                                                    

י"ח טבת תשע"ג - 71031/12/2012



Trade Mark No. 251447 מספר סימן

Application Date 02/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rabi Israel Altshuler שם: הרב ישראל אלטשולר

Address: P.O.B. 4201, MODIIN ILLIT, 71919, Israel כתובת : ת.ד. 4201, מודיעין עלית, 71919, ישראל

Identification No.: 316716646מספר זיהוי: 316716646

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Sivan, Adv.

Address: no. 100 Hashmonaim Tpwer 4th floor, P.O.B. 
20464, Tel Aviv, 61203, Israel

שם: יוסי סיוון, עו"ד

כתובת : החשמונאים 100, ת.ד. 20464, תל אביב, 61203, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; books, pictures, posters, instructional 
and teaching material; all included in class 16

דברי דפוס; ספרים; תמונות; פוסטרים; חומרי לימוד והוראה; 
הנכללים כולם בסוג 16                                                     

    

י"ח טבת תשע"ג - 71131/12/2012



נקודת חן
Trade Mark No. 251467 מספר סימן

Application Date 04/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nekudat Hen-Israeli Guide Ltd. שם: נקודת חן-איזראלי גייד בע"מ

Address: 43/1 Ha arebel St., Oranit, Israel כתובת : רח' הארבל 43/1, אורנית, ישראל

Identification No.: 514572676מספר זיהוי: 514572676

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz Haim, Adv.

Address: 7 Aba Hilel ST, Silver House, 14 floor, Ramat 
Gan, 52522, Israel

שם: עוז חיים, עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל 7, בית סילבר, קומה 14, רמת גן, 
52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Arranging of tours; arranging and booking of 
excursions; arranging excursions for tourists; travel 
guide services; arranging of excursions as part of 
package holidays; travel guide, escort and courier 
services; arranging and booking of tours, excursions 
and sightseeing trips; arranging of day trips, holiday 
travel and sightseeing tours; arranging of excursions, 
day trips and sightseeing tours; providing information 
to tourists relating to excursions and sightseeing; 
arranging and booking of travel; organization, 
booking and arranging of excursions, day trips and 
sightseeing tours; organization of trips; arranging and 
booking of travel tours for business or leisure 
purposes; all included in class 39.

ארגון טיולים; ארגון והרשמה של טיולים; ארגון טיולים עבור 
תיירים; שירותי הדרכת טיולים; ארגון טיולים במסגרת חבילות 
נופש; שירותי הדרכת טיולים; ליווי ושליחים; ארגון והזמנת 
מקומות לסיורים, טיולים וביקורים תיירותיים; ארגון טיולים 

יומיים, נסיעות נופש וסיורי תיירות; ארגון טיולים, סיורים יומיים 
וסיורי תיירות; מתן מידע על טיולים וסיורי תיירות; ארגון 
והזמנת מקומות לסיורים, טיולים יומיים וסיורים תיירותיים 
בערים; ארגון, הזמנת מקומות והסדרה של טיולים, נסיעות 
יומיות קצרות וסיורי תיירות; ארגון נסיעות; ארגון והזמנת 
מקומות לסיורים תיירותיים לצורכי עסקים או בילוי פנאי; 

הנכללים כולם בסוג 39.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                          

י"ח טבת תשע"ג - 71231/12/2012



Trade Mark No. 251468 מספר סימן

Application Date 04/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nekudat Hen-Israeli Guide Ltd. שם: נקודת חן-איזראלי גייד בע"מ

Address: רח' הארבל 43/1, אורנית, ישראל כתובת : רח' הארבל 43/1, אורנית, ישראל

Identification No.: 514572676מספר זיהוי: 514572676

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz Haim, Adv.

Address: 7 Aba Hilel ST, Silver House, 14 floor, Ramat 
Gan, 52522, Israel

שם: עוז חיים, עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל 7, בית סילבר, קומה 14, רמת גן, 
52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Arranging of tours; arranging and booking of 
excursions; arranging excursions for tourists; travel 
guide services; arranging of excursions as part of 
package holidays; travel guide, escort and courier 
services; arranging and booking of tours, excursions 
and sightseeing trips; arranging of day trips, holiday 
travel and sightseeing tours; arranging of excursions, 
day trips and sightseeing tours; providing information 
to tourists relating to excursions and sightseeing; 
arranging and booking of travel; organization, 
booking and arranging of excursions, day trips and 
sightseeing tours; organization of trips; arranging and 
booking of travel tours for business or leisure 
purposes; all included in class 39.

ארגון טיולים; ארגון והרשמה של טיולים; ארגון טיולים עבור 
תיירים; שירותי הדרכת טיולים; ארגון טיולים במסגרת חבילות 
נופש; שירותי הדרכת טיולים; ליווי ושליחים; ארגון והזמנת 
מקומות לסיורים, טיולים וביקורים תיירותיים; ארגון טיולים 

יומיים, נסיעות נופש וסיורי תיירות; ארגון טיולים, סיורים יומיים 
וסיורי תיירות; מתן מידע על טיולים וסיורי תיירות; ארגון 
והזמנת מקומות לסיורים, טיולים יומיים וסיורים תיירותיים 
בערים; ארגון, הזמנת מקומות והסדרה של טיולים, נסיעות 
יומיות קצרות וסיורי תיירות; ארגון נסיעות; ארגון והזמנת 
מקומות לסיורים תיירותיים לצורכי עסקים או בילוי פנאי; 

הנכללים כולם בסוג 39.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                          

י"ח טבת תשע"ג - 71331/12/2012



Trade Mark No. 251468 מספר סימן

Application Date 04/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nekudat Hen-Israeli Guide Ltd. שם: נקודת חן-איזראלי גייד בע"מ

Address: רח' הארבל 43/1, אורנית, ישראל כתובת : רח' הארבל 43/1, אורנית, ישראל

Identification No.: 514572676מספר זיהוי: 514572676

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz Haim, Adv.

Address: 7 Aba Hilel ST, Silver House, 14 floor, Ramat 
Gan, 52522, Israel

שם: עוז חיים, עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל 7, בית סילבר, קומה 14, רמת גן, 
52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Arranging of tours; arranging and booking of 
excursions; arranging excursions for tourists; travel 
guide services; arranging of excursions as part of 
package holidays; travel guide, escort and courier 
services; arranging and booking of tours, excursions 
and sightseeing trips; arranging of day trips, holiday 
travel and sightseeing tours; arranging of excursions, 
day trips and sightseeing tours; providing information 
to tourists relating to excursions and sightseeing; 
arranging and booking of travel; organization, 
booking and arranging of excursions, day trips and 
sightseeing tours; organization of trips; arranging and 
booking of travel tours for business or leisure 
purposes; all included in class 39.

ארגון טיולים; ארגון והרשמה של טיולים; ארגון טיולים עבור 
תיירים; שירותי הדרכת טיולים; ארגון טיולים במסגרת חבילות 
נופש; שירותי הדרכת טיולים; ליווי ושליחים; ארגון והזמנת 
מקומות לסיורים, טיולים וביקורים תיירותיים; ארגון טיולים 

יומיים, נסיעות נופש וסיורי תיירות; ארגון טיולים, סיורים יומיים 
וסיורי תיירות; מתן מידע על טיולים וסיורי תיירות; ארגון 
והזמנת מקומות לסיורים, טיולים יומיים וסיורים תיירותיים 
בערים; ארגון, הזמנת מקומות והסדרה של טיולים, נסיעות 
יומיות קצרות וסיורי תיירות; ארגון נסיעות; ארגון והזמנת 
מקומות לסיורים תיירותיים לצורכי עסקים או בילוי פנאי; 

הנכללים כולם בסוג 39.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                          

י"ח טבת תשע"ג - 71431/12/2012



JVP

Trade Mark No. 252064 מספר סימן

Application Date 26/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: J.V.P CONSULTING (ISRAEL) LTD. שם: ג'יי. וי.פי. קונסולטינג (ישראל) בע"מ

Address: 24 Hebron St., Jerusalem, 93542, Israel כתובת : דרך חברון 24, ירושלים, 93542, ישראל

Identification No.: 512382383מספר זיהוי: 512382383

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: CBLS, Adv 

Address: 8 Ben Mimon, Jerusalem, 92261, Israel

שם: סי בי אל אס, עו"ד 

כתובת : בן מימון 8, ירושלים, 92261, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, marketing, public relations and 
promotional and publicity services, business and 
business administration and management services; 
advisiory, consultancy, research anf information 
services relating to business, advertising and 
marketing; market support services; market research 
and market analysis; statistical analysis and 
compilation services; office services.

פרסומות, שיווק, יחסי ציבור, קידום מכירות ושירותי פרסום, 
שירותים לעסקים, מנהל עסקים והנהלה; ייעוץ, מחקר ושירותי 
מידע הקשורים בעסקים, פרסום ושיווק, שירותי תמיכת שוק; 
מחקר שוק, וניתוח שוק; ניתוח סטטיסטי וליקוט נתונים; שירותי 
משרד.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 36 סוג: 36

Financial and investment services; services relating 
to finanical and monetary affairs.   

שירותים פיננסים ושירותי השקעות; שירותים הקשורים 
לעניינים פיננסים או כספיים; מסחר בנדל"ן.

י"ח טבת תשע"ג - 71531/12/2012



JVP MEDIA LABS

Trade Mark No. 252065 מספר סימן

Application Date 26/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: J.V.P CONSULTING (ISRAEL) LTD. שם: ג'יי. וי.פי. קונסולטינג (ישראל) בע"מ

Address: דרך חברון 24, ירושלים, 93542, ישראל כתובת : דרך חברון 24, ירושלים, 93542, ישראל

Identification No.: 512382383מספר זיהוי: 512382383

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: CBLS, Adv 

Address: 8 Ben Mimon, Jerusalem, 92261, Israel

שם: סי בי אל אס, עו"ד 

כתובת : בן מימון 8, ירושלים, 92261, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, marketing, public relations and 
promotional and publicity services, business and 
business administration and management services; 
advisiory, consultancy, research anf information 
services relating to business, advertising and 
marketing; market support services; market research 
and market analysis; statistical analysis and 
compilation services; office services.

פרסומות, שיווק, יחסי ציבור, קידום מכירות ושירותי פרסום, 
שירותים לעסקים, מנהל עסקים והנהלה; ייעוץ, מחקר ושירותי 
מידע הקשורים בעסקים, פרסום ושיווק, שירותי תמיכת שוק; 
מחקר שוק, וניתוח שוק; ניתוח סטטיסטי וליקוט נתונים; שירותי 
משרד.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 36 סוג: 36

Financial and investment services; services relating 
to finanical and monetary affairs.   

שירותים פיננסים ושירותי השקעות; שירותים הקשורים 
לעניינים פיננסים או כספיים; מסחר בנדל"ן.

י"ח טבת תשע"ג - 71631/12/2012



MEDIA QUARTER

רובע המדיה
Trade Mark No. 252066 מספר סימן

Application Date 26/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: J.V.P CONSULTING (ISRAEL) LTD. שם: ג'יי. וי.פי. קונסולטינג (ישראל) בע"מ

Address: 24 Hebron St., Jerusalem, 93542, Israel כתובת : דרך חברון 24, ירושלים, 93542, ישראל

Identification No.: 512382383מספר זיהוי: 512382383

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: CBLS, Adv 

Address: 8 Ben Mimon, Jerusalem, 92261, Israel

שם: סי בי אל אס, עו"ד 

כתובת : בן מימון 8, ירושלים, 92261, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, marketing, public relations and 
promotional and publicity services, business and 
business administration and management services; 
advisiory, consultancy, research anf information 
services relating to business, advertising and 
marketing; market support services; market research 
and market analysis; statistical analysis and 
compilation services; office services.

פרסומות, שיווק, יחסי ציבור, קידום מכירות ושירותי פרסום, 
שירותים לעסקים, מנהל עסקים והנהלה; ייעוץ, מחקר ושירותי 
מידע הקשורים בעסקים, פרסום ושיווק, שירותי תמיכת שוק; 
מחקר שוק, וניתוח שוק; ניתוח סטטיסטי וליקוט נתונים; שירותי 
משרד.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 36 סוג: 36

Financial and investment services; services relating 
to finanical and monetary affairs.   

שירותים פיננסים ושירותי השקעות; שירותים הקשורים 
לעניינים פיננסים או כספיים; מסחר בנדל"ן.

Class: 41 סוג: 41

Club services, education services, organizing 
exhibitions for cultural and educational purposes, 
instruction services, vocational guidance.

שירותי מועדון, שירותי חינוך, ארגון תערוכות לצרכי תרבות 
וחינוך, שירותי הדרכה, הכוונה מקצועית.                               
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Trade Mark No. 252067 מספר סימן

Application Date 26/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: J.V.P CONSULTING (ISRAEL) LTD. שם: ג'יי. וי.פי. קונסולטינג (ישראל) בע"מ

Address: דרך חברון 24, ירושלים, 93542, ישראל כתובת : דרך חברון 24, ירושלים, 93542, ישראל

Identification No.: 512382383מספר זיהוי: 512382383

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: CBLS, Adv 

Address: 8 Ben Mimon, Jerusalem, 92261, Israel

שם: סי בי אל אס, עו"ד 

כתובת : בן מימון 8, ירושלים, 92261, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, marketing, public relations and 
promotional and publicity services, business and 
business administration and management services; 
advisiory, consultancy, research anf information 
services relating to business, advertising and 
marketing; market support services; market research 
and market analysis; statistical analysis and 
compilation services; office services.

פרסומות, שיווק, יחסי ציבור, קידום מכירות ושירותי פרסום, 
שירותים לעסקים, מנהל עסקים והנהלה; ייעוץ, מחקר ושירותי 
מידע הקשורים בעסקים, פרסום ושיווק, שירותי תמיכת שוק; 
מחקר שוק, וניתוח שוק; ניתוח סטטיסטי וליקוט נתונים; שירותי 
משרד.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 36 סוג: 36

Financial and investment services; services relating 
to finanical and monetary affairs.   

שירותים פיננסים ושירותי השקעות; שירותים הקשורים 
לעניינים פיננסים או כספיים; מסחר בנדל"ן.

Class: 41 סוג: 41

Club services, education services, organizing 
exhibitions for cultural and educational purposes, 
instruction services, vocational guidance.

שירותי מועדון, שירותי חינוך, ארגון תערוכות לצרכי תרבות 
וחינוך, שירותי הדרכה, הכוונה מקצועית.                               
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.Journal" No")("יומן" מס' 07/2011

234233 234234 234235 234236

.Journal" No")("יומן" מס' 04/2012

216461

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED
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.Journal" No")("יומן" מס' 08/2012

193420 216960 216961 216964 216996 221734 221736 224537 
225214 226341 226423 227596 228673 228678 230148 230191 
231643 232255 232256 232257 232402 232598 232600 232760 
232916 233334 233378 233607 233786 234002 234067 234068 
234119 234132 234173 234174 234298 234389 234390 234410 
234511 234579 234587 234705 234733 234766 234826 235155 
235427 235429 235738 235769 235849 235911 236132 236133 
236241 236281 236379 236392 236430 236493 236524 236538 
236561 236562 236564 236680 236684 236700 236707 236710 
236747 236845 236846 236847 236849 236851 236852 236903 
236995 237008 237009 237046 237047 237053 237097 237098 
237107 237108 237143 237158 237162 237165 237238 237350 
237373 237403 237417 237501 237503 237517 237518 237519 
237522 237523 237578 237582 237588 237596 237597 237608 
237649 237652 237669 237680 237683 237684 237685 237686 
237702 237703 237704 237711 237715 237735 237746 237813 
237859 237951 237952 237972 237973 237985 237998 238074 
238086 238090 238098 238128 238131 238133 238134 238149 
238181 238198 238201 238221 238222 238223 238224 238225 
238244 238298 238317 238346 238389 238406 238408 238424 
238518 238564 238583 238752 238754 238766 238767 238780 
238837 238922 239000 239018 239019 239020 239042 239116 
239170 239177 239178 239179 239237 239238 239244 239252 
239278 239302 239319 239320 239322 239326 239327 239331 
239335 239336 239340 239355 239356 239359 239362 239364 
239366 239367 239368 239374 239376 239377 239378 239381 
239386 239387 239388 239390 239391 239396 239398 239399 
239404 239407 239408 239411 239412 239414 239464 239480 
239505 239518 239523 239557 239562 239574 239576 239578 
239590 239591 239632 239633 239634 239639 239643 239651 
239654 239655 239656 239659 239666 239674 239681 239683 
239691 239699 239700 239703 239726 239727 239732 239736 
239738 239741 239744 239747 239749 239751 239752 239755 
239756 239759 239766 239767 239771 239772 239773 239776 
239779 239780 239794 239795 239827 239834 239835 239836 
239839 239845 239846 239847 239848 239853 239854 239855 
239863 239866 239867 239868 239871 239872 239873 239875 
239876 239879 239880 239881 239882 239890 239892 239894 
239898 239900 239903 239904 239906 239907 239909 239910 
239915 239916 239918 239920 239921 239922 239923 239933 
239935 239936 239937 239938 239940 239941 239942 239943 
239944 239945 239946 239951 239957 239958 239959 239960 
239961 239972 239981 239982 239986 239990 239991 239996 
239998 240000 240006 240007 240009 240056 240057 240058 
240059 240063 240069 240072 240073 240078 240123 240196 
240279 240280 240297 240320 240388 240514 240813 240820 
240946 240988 241367 241410 241429 241441 241459 242300 
242301 242302 242570 242802 242848 243116 243147 244533 
244559 247348 247450 247462 247644 247645 247647 247674 
247676 247766 247987 248696 248697 248705 248706 248840 

248841
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227959

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

AL SRAD LTD.

אל שרד בע"מ

תל אביב, ישראל

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

99883 99884 99885 99886 99887 99890 99891 99896 99897 99898 99899 99900 99902 
99903 99904 99905 99906 99907 99908 99909 99910 99911 99912 99913 99914 99915 

99916

רון גזית, רוטנברג ושות', עו"ד

בית אלרוב שדרות רוטשילד 46 ,   תל אביב

Ron Gazit, Rotenberg & Co., Advs.

T.M.I.R. - Manufacturing Recycling Corporation in Israel 
Ltd. (CC)

ת.מ.י.ר. - תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)

הרצליה, ישראל

Alrov Tower 46 Rothschild Blvd. ,   Tel Aviv

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered

107988 107989 107990 107991 107992 107993 173255 173256 173257 189394 189402

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Bottega Veneta SA

Cadempino, Switzerland

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

י"ח טבת תשע"ג - 72131/12/2012



11445

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Orchard Trading Limited

St. Helier, Jersey, Channel Islands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

128861 128862 128863 129807 129808 129809 129810 129811 130059 130060 165509 
165510 165514 182918 182919 193531 193532

רונן ברק ושות', משרד עו"ד

ת.ד. 1744 ,   רמת גן

Ronen Barak & Co, Law Offices

NANA 10 LTD.

נענע 10 בע"מ

גבעתיים, ישראל

P.O.B. 1744 ,   Ramat Gan

146372 179622

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Morris Profumi S.p.A.

43100 Roncopascolo (PR), Italy

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

150180 150292 158729

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Heineken Breweries, Limited Liability Company

193230 Saint-Petersbourg, Russian Federation

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

י"ח טבת תשע"ג - 72231/12/2012



155045 155046

שמעון לביא

רחוב הרצוג 21   ,   ירושלים

Simon Lavie

GRUPO YBARRA ALIMENTACION, S.L.

km 1,800 Dos Hermanas-Sevilla, Spain

21 Herzog Street , Jerusalem

157473 162185 230407

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

V&S Polish Brands sp. Zo.o.

Warsaw, Poland

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

160499

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Roca Bathroom Products Private Limited

Egmore, Chennai -600 105, State of Tamil Nadu, India

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

162903

גולד - פטנטים וייעוץ כלכלי (1992) בע"מ

ת.ד. 25267 ,   חיפה

Gold - Patents and Financial Services (1992) 
Ltd.

ALBIS INTERNATIONAL SRL

Milano 20123, Italy

P.O.B. 25267 ,   Haifa

י"ח טבת תשע"ג - 72331/12/2012



164409 166313 166314 166334 166335

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

MSD INTERNATIONAL GMBH ; (limited liability 
company incorporated in Switzerland)

6000 Lucerne, Switzerland

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

16939 16940

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Alberto-Culver USA, Inc. ; (Delaware Corporation)

Melrose Park, Illinois, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

173540 191649 191650 193953 193954

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

BINDA ITALIA Srl

20156 Milan, Italy

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

173822 173823

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

ACC Compressors S.p.A.

33170 Pordenone, Italy

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

י"ח טבת תשע"ג - 72431/12/2012



182087

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

William Grant & Sons Irish Brands Limited

Dublin 12, Ireland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

186448

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Excelsior Technologies Limited

Deeside, Flintshire, Clwyd, Wales , United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

189762 189765

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Glaxo Group Limited

Greenford, Middlesex, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

199863 214411

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Leo Laboratories Limited

Crumlin, Dublin 12, Ireland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

י"ח טבת תשע"ג - 72531/12/2012



201962

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

NICI GmbH

Altenkunstadt, Germany

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

20893 218126

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Edelweiss GmbH & Co. KG

87435 Kempten, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

210623 210624

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Siemens Aktiengesellschaft

D-80333 Munchen, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

217593

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Marketfield Asset Management, LLC ; (Delaware 
Limited Liability Company)

New York, New York 10017, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

י"ח טבת תשע"ג - 72631/12/2012



220621

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Xilinx Estonia OU

Tallinn 10140, Estonia

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

223680

דניאל פריימן ושות', עו"ד

רח' דרויאנוב 5  , בית כלל, קומה 10   תל אביב

Daniel Freimann & Co., Adv.

Collective Brands Holdings, Limited ; (Hong Kong 
Company)

Harbour City, 15 Canton Rd, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 
Hong Kong

5 Droyanov Street , Tel Aviv

227384 227385 227386 227387

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Eckes-Granini Group GmbH

55268 Nieder-Olm, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

227437 227438

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

One-Blue, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

New York, NY, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

י"ח טבת תשע"ג - 72731/12/2012



230433 230434 230436

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Vapiano Franchising GmbH & Co. KG

12529 Schönefeld, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

23611

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

JAWAUNION s.r.o.

Tynec nad Savazou, 257 41, Czech Republic

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

238305

Maxam Holdings Sarl

L-2449 Luxembourg, Luxembourg

 , 

239991

LUCAS TRADING CORP.

Belize City, Belize

 , 
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26012

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

TRADE WIND BRANDS, LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Palm Beach, FL 33480, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

31632

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Wilhelmsen Ships Service AS ; (Norwegian 
Corporation)

N-1366 Lysaker, Norway

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

33802 33805 33807

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Electra Consumer Products (1951) Ltd  

אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ

ראשון לציון, ישראל

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

34119 37651

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Croda International Plc

East Yorkshire, United Kingdom

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan
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40563 46476

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד. 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

Revell Inc. ; (Illinois Corporation)

Elk Grove Village, Illinois 60007, U.S.A.

P.O.B. 2499 ,   Tel Aviv

46470 55384 134807

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

DECCO WORLDWIDE POST-HARVEST HOLDINGS 
B.V.

3196 KE Vondelingenplaat Rotterdam, Netherlands

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

48919 63287 69022 79839 103971 215552

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Abbott Products Operations AG

4123 Allschwil, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

49587

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Red Diamond Holdings Sarl

L-1736 Senningerberg, Luxembourg

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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51405

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG

88046 Friedrichshafen, Germany

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

53312 53313 53314 59852 75032 75033 75034 95977 122577 122578 164698 164699

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Everris International B.V.

6422 PD Heerlen, Netherlands

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

56596 77209

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Veolia Water Solutions & Technologies Support ; 
(Societe par actions simplifiee)

94417 Saint Maurice , France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

57318 57319 57321 57322

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Sud-Chemie IP GmbH & Co. KG

D-80333 Munich, Germany

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv
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7292 10171 10172

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

GTB Holding, LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

New York, NY 10018, U.S.A.

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

76810 196972

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

ETONIC HOLDINGS, LLC ; (New York Limited Liability 
Company)

287 Bowman Ave., Purchase, NY, U.S.A.

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street , Tel Aviv

78097

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

LEONARD TIMEPIECES SA

rue Pierre-Fatio 12, 1204 Geneva, Switzerland

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

79450 233800

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

ZIYLAN MAGAZACILIK VE PAZARLAMA ANONIM 
SIRKETI

Bagcilar Istanbul, Turkey

P.O.B. 12704 ,   Herzelia
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79904 79905

דר' אייל ברסלר, עו"פ

בית לזרום, רחוב תובל 11 ,   רמת גן

Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

CEC Entertainment Concepts, L.P. ; (Texas Limited 
Partnership)

Irving, Texas, U.S.A.

Lazrom House, 11 Tuval Street , Ramt Gan

85663 85664 85665 85666 85667 85668

ד"ר מרק פרידמן בע"מ

מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7 ,   
רמת גן

Dr. Mark Friedman Ltd.

Europe International Holdings Limited  

Wanchai, Hong Kong

Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street , Ramat Gan

86483 86484

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

TELAIR INTERNATIONAL GMBH

Miesbach, Germany

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

87241 87242

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

LIFETIME BRANDS, INC. ; (Delaware Corporation)

Garden City, New York 11530, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

י"ח טבת תשע"ג - 73331/12/2012



89312 89314 89316

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

HugoGames ApS

DK-1850 Frederiksberg, Denmark

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

97827 99785 151555

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

DEI HEADQUARTERS, INC. ; (Florida Corporation)

Vista, California, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

שינויי בעלות (הוספת בעלים)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (ADDITION OF PROPRIETORS)

182304

World ORT (though Reinhold Cohen and Partners

93773 102828 156646 156647 175889 175890 175891 218916 219125

מ.ד.ק. ניהול סחר ושיווק

M.D.K. Management Trade and Marketing Haifa Ltd.

219126 228735

מ.ד.ק. ניהול סחר ושיווק חיפה בע"מ

M.D.K. Management Trade and Marketing Haifa Ltd.

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS
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10698 10699

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Cloetta Sverige AB

135732 135733

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SEMATIC  S.p.A.

157603

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

PERFORMANCE HEALTH, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

177728 177729 177730 177731 188380 188381

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Cortado AG

180095 189661

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR ; (Societe par actions simplifiee a associe 
unique)

י"ח טבת תשע"ג - 73531/12/2012



18390 162348

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Deutsche Edelstahlwerke GmbH

195458 195459

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Shire Regenerative Medicine, Inc. ; (Delaware Corporation)

202216 202218 202219 202222 202223 206222 206224 206226 
206227 206228

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

203395 203396 203397 232072

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

eToro Group Ltd

204517 204518 244345 244346 244347

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Biolase, Inc. ; (Delaware Corporation)

י"ח טבת תשע"ג - 73631/12/2012



205648

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Eaglerise Electric & Electronic (China) Co., Ltd.

209575

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Magnolia Advanced Materials, Inc. ; (Georgia Corporation)

210855

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

אקס. טי. הולדינגס בע"מ ; חברה פרטית

XT HOLDINGS LTD.

22711 22715 22716

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Holmen AB

22756

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ABB Schweiz AG

י"ח טבת תשע"ג - 73731/12/2012



232268 232269 232270 232271 232272

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Qoros Automotive Co., Ltd. ; (A company established and organized under the law of 
P.R.China)

236441

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Hanwha Corporation 

240049 240700 249124

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

eToro Group Ltd

243377 245958 245959 246034 247463

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Google Inc. ; (Delaware, United States CORPORATION)

244286 244287

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

LIXIL Group Corporation ; (Japan Corporation)
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244300

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Pinterest, Inc. ; (Delaware Corporation)

247147 247156

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

CYBEX GmbH ; (Germany P.L.C.)

247354

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

LIQUID CONTROLS LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

247425

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

CYBEX GmbH ; (Germany P.L.C.)

250095

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ZETTICS, INC. ; (Delaware Corporation)

י"ח טבת תשע"ג - 73931/12/2012



29335

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Abbott GmbH & Co. KG

29829

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

 Lutti SAS ; (Societe par Actions Simplifiee)

40070

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Pfizer Animal Health SA

43836

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Skyy Spirits, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

44980 44981 44983 45952 46124 46125 46126 78848

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

גולד פוינט סחר כללי בע"מ

Gold Point General Trading Ltd.

י"ח טבת תשע"ג - 74031/12/2012



50097 50100 60415 60416

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

KSPG AG

54666

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

DIM ; (Societe par actions simplifiee)

69157 69158 71341 71342 71357 75805 75875 84244 92867 
92868 92869 100650 100651 116271 116272 116273 116274 

116275 116276 116277 116278 116280 116281 119013 119014 
123394 123395 123396 137693 143029 144665 147581 147582 
147583 147591 147592 147593 147594 147599 147600 147603 
147606 147608 147611 147612 147613 147614 147616 147619 
147620 147622 147624 147626 147628 147632 147634 147635 
147636 147637 147638 147639 147645 147646 147647 147648 
147649 147650 147651 147652 147653 148089 148090 165428 

172064

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

H-D U.S.A., LLC. ; (Wisconsin Limited Liability Company)

69373

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Koninklijke Douwe Egberts B.V.

72653

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SAF-HOLLAND GmbH

י"ח טבת תשע"ג - 74131/12/2012



79352

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Varioraw Percutive Sarl

81791

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Gruppo Cimbali S.p.A.

85219 85220 182243 182244

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

LOJACK CORPORATION ; (Massachusetts Corporation)

89313 89315

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

NDS DENMARK ApS

89314 89316

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

HugoGames ApS

י"ח טבת תשע"ג - 74231/12/2012



91602 91603

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

NARDI- PERSONAL S.P.A.

99490 99491 99492 203845

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Ceramtec GmbH

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

218358 240868 240875 240876 240877

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

101 Hudson Street, Suite 3501  Jersey City, 
NJ 07302 , U.S.A.

22832

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1-1 Marunouchi 1-Chome  Chiyoda-ku, Tokyo 
100-8253 , Japan

22890 46011 46012 46013 46014 52365 52366 52367 184031

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

100 New Bridge Street  London EC4V , 
United Kingdom
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234932 234933 237834 238582 239754 240002 242130 243003 244958 246877 247246 
247528 248288 248913 248914 249813

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

World Headquarters, 777 Third Avenue  New 
York, NY 10017 , U.S.A.

238592

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

UK House, 6th Floor, 180 Oxford Street  
London W1D 1AB , United Kingdom

242501 250061

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

World Headquarters, 777 Third Avenue  New 
York, NY 10105-1096 , U.S.A.

243255 243456 243548 245461 246267 246268 247375 247864 247896 249811

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

World Headquarters, 777 Third Avenue  New 
York, NY 10017 , U.S.A.

243394 243399

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via IV Novembre, 23  I-41051 Castelnuevo 
Rangone (M0) , Italy

245503

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

World Headquarters, 777 Third Avenue  New 
York, NY 10017 , U.S.A.
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247627

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

10, Gortsaranayin St., Industrial Sector  0802 
Masis, Ararat Region , Armenia

248865

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

5000 Birch Street, Suite 7100  Newport 
Beach, CA 92660 , U.S.A.

59001 59002 197785

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

900 First Avenue  King of Prussia, 
Pennsylvania 19406 , U.S.A.

7365 107641 155194

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1500 Eureka Park  Lower Pemberton, 
Ashford, Kent TN25 4BF , United Kingdom

82102 154552 156211

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Enetriederstrasse 44  6060 Sarnen , 
Switzerland

י"ח טבת תשע"ג - 74531/12/2012



חידושים
RENEWALS

210 4457 4479 10635 10695 22605 22710 22711 22715 22716 22756 22795 22799 
22821 22822 22832 22849 22850 22873 22890 22958 22959 22962 23024 23053 
23054 23056 45138 45139 45140 45141 45148 45149 45188 45189 45190 45193 
45213 45249 45254 45297 45298 45316 45327 45362 45416 45441 45442 45450 
45474 45489 45521 45533 45550 45584 45593 45631 45636 45678 45698 45703 
79354 79904 79905 80971 81681 81682 81730 81811 81831 81834 81835 81836 
81837 81839 81872 81873 81874 81875 81887 81913 81914 81924 81925 81926 
81927 81928 81929 81936 81937 81938 81939 81943 81975 81976 81978 81979 
82045 82049 82055 82056 82065 82074 82083 82101 82102 82119 82172 82191 
82192 82197 82198 82222 82223 82224 82245 82261 82286 82305 82327 82328 
82336 82337 82347 82438 82460 82462 82463 82508 82509 82510 82524 82525 
82535 82547 82635 82691 82781 82839 82878 82879 82880 82881 82882 157611 
159692 159694 159812 160201 160396 160514 160540 160541 160683 160684 
160932 160933 160935 160938 160939 160940 160942 160957 161039 161047 
161606 161608 161613 161614 161615 161616 161618 161619 161620 161623 
161624 161634 161637 161639 161640 161641 161646 161648 161653 161664 
161665 161693 161697 161761 161769 161790 161791 161792 161793 161794 
161796 161797 161798 161799 161800 161802 161803 161804 161805 161806 
161807 161808 161809 161810 161812 161813 161817 161823 161824 161825 
161826 161829 161859 161863 161865 161867 161868 161869 161870 161873 
161886 161905 161906 161954 161980 162003 162004 162032 162054 162089 
162093 162099 162100 162101 162102 162103 162104 162113 162137 162152 
162160 162161 162174 162178 162185 162195 162239 162240 162264 162266 
162267 162303 162305 162344 162348 162360 162361 162386 162393 162400 
162406 162407 162434 162449 162450 162451 162452 162453 162464 162465 
162466 162467 162469 162499 162517 162519 162520 162521 162522 162543 
162554 162555 162564 162571 162576 162577 162578 162594 162603 162604 
162605 162608 162631 162641 162669 162700 162701 162711 162712 162714 
162715 162717 162773 162776 162790 162841 162847 162848 162850 162852 
162864 162866 162903 162905 162906 162907 162916 162918 162926 162933 
162936 162960 162977 162984 162986 162987 162988 162989 162991 162992 
162993 162994 162995 162997 162998 163041 163045 163048 163076 163095 
163106 163138 163139 163140 163141 163180 163206 163225 163226 163262 
163263 163265 163266 163300 163310 163311 163312 163313 163336 163338 
163368 163369 163373 163378 163381 163384 163414 163446 163463 163474 

163487 163519 163560 236497 236499 236948 237325

אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

4432 4437 10538 22675 22676 22695 22705 22724 22745 45109 45154 45181 
45214 45215 45230 45242 45253 45267 45268 45269 45270 45276 45279 81683 
81685 81686 81687 81694 81706 81708 81716 81721 81722 81723 81737 81738 
81739 81740 81741 81742 81743 81744 81746 81748 81749 81751 81757 81762 
81763 81764 81765 81766 81769 81773 81777 81778 81779 81780 81798 81812 
81817 81838 81841 81850 81851 81852 81854 81855 81870 81871 81877 81879 
81880 81886 81896 81905 81912 81940 81944 81948 81956 81957 81961 81962 
81965 81967 81968 81969 81970 81977 81980 81983 81984 81986 81991 81992 

81994 81995 160233 160811 160813 160815 160819 160823 160826 160827 
160831 160840 160843 160845 160846 160847 160848 160849 160850 160852 
160853 160856 160857 160866 160867 160869 160872 160873 160874 160875 
160876 160877 160878 160884 160892 160893 160894 160897 160898 160899 
160900 160901 160902 160903 160904 160905 160909 160910 160911 160912 
160915 160916 160917 160922 160923 160924 160925 160926 160927 160928 
160931 160934 160936 160937 160943 160944 160945 160946 160948 160949 
160950 160952 160953 160964 160967 160968 160982 160988 160989 160990 
160991 160992 160993 161007 161013 161014 161017 161018 161020 161021 
161022 161026 161028 161032 161033 161034 161036 161037 161038 161040 
161043 161044 161045 161046 161050 161053 161054 161055 161061 161062 
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161064 161066 161067 161071 161072 161073 161074 161075 161076 161077 
161078 161079 161080 161083 161084 161085 161086 161087 161088 161089 
161091 161092 161093 161102 161105 161111 161112 161115 161116 161117 
161125 161126 161127 161128 161129 161130 161131 161132 161133 161134 
161135 161136 161138 161139 161141 161143 161144 161145 161146 161150 
161151 161152 161153 161154 161159 161161 161162 161164 161165 161166 
161170 161171 161172 161174 161175 161176 161177 161179 161180 161181 
161182 161183 161184 161185 161186 161187 161189 161190 161191 161192 
161194 161195 161196 161197 161199 161201 161202 161204 161205 161206 
161207 161209 161210 161211 161212 161214 161215 161216 161217 161219 
161220 161221 161222 161225 161226 161227 161229 161230 161231 161232 
161233 161234 161236 161237 161238 161239 161240 161241 161243 161244 
161245 161246 161248 161249 161250 161251 161253 161254 161255 161256 
161258 161259 161260 161261 161263 161264 161265 161266 161268 161269 
161270 161271 161272 161273 161274 161280 161284 161285 161286 161287 
161288 161289 161290 161291 161293 161294 161295 161296 161297 161298 
161299 161300 161301 161303 161304 161305 161306 161308 161309 161311 
161317 161318 161320 161321 161323 161324 161330 161331 161333 161334 
161335 161336 161338 161339 161340 161341 161343 161344 161345 161346 
161348 161349 161350 161351 161353 161354 161355 161356 161358 161359 
161360 161361 161363 161364 161365 161366 161368 161369 161370 161371 
161373 161374 161375 161376 161378 161379 161385 161386 161388 161389 
161390 161391 161392 161393 161394 161395 161396 161397 161398 161399 
161400 161401 161402 161403 161404 161410 161411 161412 161413 161414 
161415 161416 161417 161418 161419 161420 161422 161423 161424 161425 
161427 161428 161429 161430 161431 161432 161433 161434 161435 161436 
161437 161443 161444 161445 161446 161447 161448 161449 161450 161451 
161452 161453 161454 161455 161456 161457 161458 161459 161460 161461 
161462 161463 161464 161465 161466 161467 161468 161469 161470 161471 
161472 161473 161474 161475 161476 161477 161483 161484 161485 161486 
161487 161488 161489 161490 161491 161492 161493 161494 161495 161496 
161497 161498 161499 161500 161501 161502 161503 161504 161505 161506 
161507 161508 161509 161510 161511 161512 161513 161515 161518 161519 
161520 161521 161522 161523 161524 161525 161526 161527 161528 161529 
161531 161532 161533 161535 161536 161537 161538 161539 161541 161542 
161543 161544 161546 161547 161553 161554 161556 161557 161559 161561 
161563 161567 161568 161572 161573 161574 161576 161577 161578 161579 
161580 161581 161582 161583 161584 161585 161586 161587 161588 161590 
161591 161592 161593 161594 161595 161596 161597 161598 161599 161600 
161601 161602 161603 161604 161605 161607 161617 161621 161622 161625 
161626 161627 161628 161629 161631 161632 161633 161635 161638 161642 
161644 161645 161647 161649 161650 161651 161652 161656 161657 161658 
161659 161660 161662 161663 161666 161667 161668 161669 161670 161671 
161672 161683 161684 161686 161687 161694 161695 161696 161703 161704 
161706 161707 161708 161709 161711 161712 161713 161714 161717 161718 
161719 161721 161722 161723 161724 161726 161727 161728 161729 161730 
161731 161732 161733 161734 161736 161737 161738 161739 161741 161742 
161748 161749 161751 161752 161754 161755 161756 161757 161758 161760 
161762 161763 161766 161767 161768 161785 161789 161790 161791 161792 
161793 161794 161795 161801 161811 161814 161821 161828 161830 161831 
161832 161833 161836 161837 161838 161839 161840 161841 161842 161843 
161844 161845 161846 161847 161848 161849 161850 161866 161875 161876 
161877 161881 161887 161888 161889 161894 161895 161896 161897 161898 
161900 161911 161912 161918 161919 161920 161921 161929 161930 161931 
161932 161934 161942 161943 161944 161945 161949 161950 161951 161952 
161953 161955 161956 161957 161960 161965 161968 161969 161970 161971 
161972 161973 161974 161975 161978 161979 161981 161982 161987 161989 
161991 161992 161993 161999 162000 162001 162002 162008 162009 162010 
162011 162012 162013 162014 162015 162021 162025 162026 162027 162028 
162029 162031 162032 162033 162034 162035 162036 162037 162038 162071 

169162
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נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

343 344 349 350 354 369 4234 4259 4272 4275 10230 10258 10259 10283 10292 
20112 22120 22177 22178 22179 22183 22184 22216 44176 44178 44189 44190 
44205 44206 44207 44217 44223 44230 44231 44232 44249 44250 44252 44259 
44260 44262 44263 44297 44307 79816 79821 79827 79830 79838 79849 79861 
79864 79875 79886 79890 79891 79898 79941 79947 79949 79950 79953 79956 
79976 79979 79981 79982 79983 79984 79988 79989 79990 79991 79997 80018 
80020 80028 80033 80035 80053 80054 80055 80058 80059 80060 80061 80062 
80064 80065 80066 80067 80068 80069 80074 80083 80090 80093 80096 80104 
80110 80111 80115 80116 80117 80118 80119 80129 80130 80132 80142 80144 
80145 80148 80150 80153 80154 80169 80170 80171 80172 80175 80182 80183 
80184 80187 80188 80192 80194 80195 80196 80200 80205 80207 80209 80210 
157251 157252 157253 157262 157267 157311 157314 157328 157331 157332 
157333 157336 157337 157339 157342 157343 157347 157348 157353 157359 
157360 157368 157369 157370 157378 157381 157382 157403 157404 157407 
157411 157412 157429 157456 157459 157460 157461 157462 157463 157465 
157466 157467 157469 157476 157477 157478 157479 157481 157493 157494 
157514 157518 157519 157520 157522 157523 157524 157525 157526 157532 
157543 157546 157547 157548 157549 157565 157581 157614 157616 157618 
157642 157643 157644 157649 157659 157660 157661 157677 157678 157679 
157680 157681 157689 157703 157705 157716 157717 157723 157738 157741 
157743 157745 157746 157747 157748 157749 157750 157751 157752 157759 
157762 157765 157770 157771 157772 157773 157774 157775 157777 157778 
157779 157780 157781 157793 157794 157795 157796 157812 157816 157825 
157827 157831 157832 157833 157835 157839 157841 157842 157843 157844 
157845 157846 157847 157848 157851 157853 157861 157862 157863 157864 
157865 157874 157875 157876 157877 157879 157889 157896 157897 157898 
157899 157900 157901 157902 157903 157904 157905 157906 157907 157908 
157913 157914 157921 157922 157930 157931 157932 157934 157938 157943 

157944 157947 157948 157952 157969 157970 157971
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מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

237423

Kleintech, Inc.

237948

STAV INDUSTRIES AND SHADES LTD

סתיו תעשיות וגוונים בע"מ

238193

Winners code LTD 

קוד המנצח בע"מ

239039 239040 239041

PABST BREWING COMPANY 

241342

Red Bull GmbH, Trademark Department

שינויים ברשימת סחורות

CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

233744

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 37

Providing information via a global computer 
network on the use of refractory products to 
construct, maintain and repair refractory 
apparatus, namely high temperature furnaces and 
industrial kilns.  

סוג: 37
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רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

160544 244589

רישום עיקול
REGISTRATION OF ATTACHMENT

179839

234162

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 10

Light based devices foe medical, dermatological 
and cosmetic treatment of the body.

סוג: 10

239480

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Materials for dressings, gauze, gauze pads, 
bandages of all kinds, adhesive bandages for 
medical purposes, plasters, waterproof and 
impact resistant plasters; medicated patches; 
plasters impregnated with transdermally active 
preparations; bandages and dressings for medical 
purposes, absorbent cotton of all kinds; hygienic 
bandages, tampons and ocular bandages; 
disinfectants for inhibiting growth of bacteria for 
eounds, gauzes and the skin; room fragrance; 
balsam solutions and essences for rooms; saline 
solutions, materials for diagnostic tests for 
medical purposes and diagnostic reagents, first-
aid kits; all included in class 5.

סוג: 5

חומרי חבישה; גזות, רפידות גאזה, תחבושות מכל הסוגים, 
תחבושות דביקות למטרות רפואיות, פלסטרים, פלסטרים 

חסינים למים ועמידים בפגיעה; מדבקות תרופתיות; 
פלסטרים מוספגים עם תכשירים הפעילים דרך העור; 

תחבושות וחומרי חבישה למטרות רפואיות, צמר גפן סופג 
מכל הסוגים; תחבושות היגייניות, טמפונים ותחבושות 

עיניות; חומרי חיטוי לעיכוב גדילת בקטריות לפצעים, לגזות 
ולעור; ניחוחות לחדר; תמיסות ומיצויי צרי לחדרים; תמיסות 

מי מלח, חומרים לבדיקות אבחוניות למטרות רפואיות 
ומגיבים אבחוניים, ערכות עזרה-ראשונה; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                     
                                                                                
                                                                                

                                        
239913

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 35

Advertising, promotional and marketing services 
in the field of search engine optimisation; 
information, consultancy and advisory services 
relating to the aforesaid.

סוג: 35
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הוספת הודעה
ADDED DISCLAIMER

235719

The national registration no. 23273 has been replaced by this international registration

234323

The national registrations no.154060, 154061 had been replaced by this international 
registration

23273

סימן לאומי זה מוחלף ע"י סימן בינלאומי שמספרו 235719 בישראל

This national registration has been replaced by international registration no. 235719 in Israel

154060 154061

סימן לאומי זה מוחלף ע"י סימן בינלאומי שמספרו בישראל

This national registration has been replaced by international registration no. 234323 in Israel

ביטול סיווג
CANCELLATION OF CLASS OF GOODS

233744

Class 35 - On-line wholesale and retail store services featuring refractory products.
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בקשות לרישום כינויי מקור שפורסמו להתנגדות

APPELLATION OF ORIGION PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

Prosecco

Appellation No. 906 מספר כינוי

Application Date 24/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Consorzio di Tutela della Denominazione 
d'Origine Controllata Prosecco

Address: Italy, Italy

Identification No.: 76898

Producing areaאזור יצור Provinces of Treviso, Vicenza, Padova, Belluno, Venezia, Trieste, Gorizia, 
Prodenone, Udine

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine.
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